r
Legszebb énekem , leggyön yörű bb m ondanivalóm
Isten első paran csolata, hogy az egy igaz Istent
dicsőítsük, szívből fé ljü k - szeressük, egyedül benne
bízzunk, - reá építsü n k... M inde zt tudni e lism e rn i,
érte a dicsőséget egye dül néki adni, testünk-lelkünk
m inden ja v á t valóban csak tőle várni, jó ban,
rosszban, életben, h alálban m in de nestől rá
hagyatkozni, m inden kísértésben hozzám enekülni,
m inden gyötrő szükségben csak h o zzá kiá lta n i - íme,
ez a legfőbb és legszebb istentisztelet. (Luther)
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Köszöntjük az új esztendőt

Eredmények és tervek

Reménységgel
Általános emberi tulajdon
ság, hogy amikor valami újat
kezdünk, mindig elfogja a szí
vünket az aggodalom és a féle
lem: Hogyan valósulnak meg
terveink? Hogyan fog sikerülni
új vállalkozásunk? [gy vagyunk
az előttünk álló új esztendővel
is. Ilyenkor, esztendő fordulóján
óhatatlanul ilyen kérdések ve
tődnek fel szivünkben: Mit tar
togat számunkra az új eszten
dő, jót vagy rosszat? Sikerül
nek-e terveink és vágyaink,
vagy pedig megszégyenülve
kell végigjárnunk az új eszten
dő hónapjait és napjait? Nem
csak egyéni életünkért aggó
dunk, hanem családunkért,
gyülekezetünkért, egyházun
kért, népünkért és az egész-em
beriségért is. Jogos-e ez a félel
münk és aggodalmunk?
Az természetes - és talán van
abban valami jó is - hogy nem
tudjuk pontosan, mit hoz szá
munkra az előttünk álló eszten
dő. Nem tudjuk, mi fog történni
egyéni, vagy közösségi életünk
ben. Ki tudja közülünk, milyen
úton fogunk járni az eljövendő
esztendőben? Az öröm és a
boldogság virágai fogják sze
gélyezni utunkat, vagy pedig
betegségektől, viharoktól meg
tépázva keil-e végigjárnunk a
jövő esztendő útját? Még az is
megtörténhet - ezzel mindig
számolnunk kell -, hogy végetér számunkra a földi vándorút
1986-ban! Azt sem tudjuk pon
tosan, milyen újabb megpró
báltatások várnak az emberi
közösségekre: Tovább folytató- dik-e az elkezdődött enyhülési
folyamat és ezzel együtt re
ménykedhetünk-e a külső gaz
dasági körülmények javulásá
ban, vagy pedig újra összekuszálódik minden és még feszül
tebbé válik a nemzetközi lég
kör?
Isten igéje azonban számta
lan helyen arra figyelmezteti a
hívő embereket, hogy akik Is
tenbe vetik bizodalmukat, azok
félelem és aggodalom nélkül
kezdhetnek minden újhoz, mert
Isten velük van 'és megáldja
minden jó igyekezetüket és tö
rekvésüket. Éppen ezért, ami
kor az 1986-os évre gondolupk,
nem törvényszerű, hogy félelem
és aggodalom töltse el a szí
vünket, hanem Istenbe vetett
reménységgel indulhatunk el
az új esztendő útjára.
Ennek a reménységünknek
legfontosabb alapja .az a hi
tünk és meggyőződésünk,
hogy Isten szerető, gondviselő
Atyánk, aki mindent megtesz
gyermekei javáért és boldogsá
gáért. Mivel abban is hiszünk,
hogy nem a vak sors, vagy az
emberi indulatok, irányítják
egyéni életünk és az egész embériség eseményeit, hanem a
kormánykeréknél végső soron
a mindenható Isten ül, nem kell
félnünk és aggodalmaskod
nunk. Még akkor sem, ha Isten
sokszor bizonyos fokig engedi
az emberi gonoszságot is érvé
nyesülni - hisszük, hogy ezt is
a mi érdekünkben teszi - végső
soron azonban mindig az ő
igazsága és gondviselő szeretete diadalmaskodik az esemé
nyek felett.
Hogy ez valóban (gy van, azt
igazolják életünk eddigi ta

pasztalatai. Amikor Isten igéje a
reménységre buzdít, akkor min
dig arra is figyelmeztet, hogy
gondoljunk az elmúlt idők ta
pasztalataira. Múltunk pedig legyen az akár közeli, akár tá
voli-mindig reménységgel tölt
het el bennünket.'Ha előfordul
tak is életünkben nehézségek
és megpróbáltatások, Isten tá
mogató szeretetét is mindig át
élhettük. Gondviselő Atyánk
szeretetével mindig velünk volt.
Vagy úgy, hogy sokszor csodá
val határos módon levette vál
tunkról a terheket, ha pedig - ő
bizonyára tudja miért - ezt nem
tette, erőt ajándékozott a tér-'
hek elhordozására és a problé
mák megoldására. S ha ez így
volt a múltban, miért lenne
másképpen az előttünk álló
esztendőben? Semmi okunk
sincs tehát az aggodalomra!
Isten persze legtöbbször nem
természet feletti módon és esz
közökkel végzi világkormányzó
munkáját, hanem embereken
keresztül irányítja a történel
met. Ezért tesz meg mindent,
hogy mi emberek felelősséggel
az ő munkatársai legyünk, azaz
felelősséggel vegyünk részt Is
ten világkormányzó munkájá
ban. Amikot Isten arra biztat
bennünket, hogy reménységgel
induljunk el az új esztendő útjá
ra, ez azt is jelenti, hogy készek
nek kell lennünk arra, hogy fe
lelősen legyünk Isten munka
társai. Istenbe vetett reménysé
günkhöz tehát az is hozzá tar
tozik,- hogy alázatosan figyel
jünk Isten útmutatására, hogy
meglássuk, hogyan akarja Is
ten munkálni gyermekeinek ja
vát és boldogságát, hogy meg
lássuk azokat a helyeket, vagy
problémákat, ahol Isten feltétle
nül változtatni, segíteni akar.
Ne másoktól várjuk a segitő
cselekedeteket, hanem elsősor
ban mi legyünk készek arra,
hogy Isten eszközeiként beves
sük magunkat a felismert jó
szolgálatába.
Istentől arra is van ígéretünk,
hogy erre a szolgálatra tőle
mindig erőt kapunk. A vele való
találkozások - az ige olvasásá
ban, vagy hallgatásában, az
úrvacsorában és a testvéri kö
zösségben - mind azt a célt
szolgálják, hogy erőt nyerjünk
a jó szolgálatára. Reménysé
günk megvalósulásához tehát
az is hozzá tartozik, hogy a jö
vő esztendőben is keressük az
Istennel való találkozás alkal
mait és engedjük, hogy Isten
megláttassa velünk gondviselő
szeretetének területét és meg
erősítsen bennünket arra, hogy
az ő alázatos munkatársaiként
szolgáljuk embertársaink javát
és boldogságát.
Ha ilyen hittel és készséggel
nézünk a jövő esztendőre, el
csitul szívünkben a félelem és
az aggodalom vihara és azzal
a szilárd reménységgel indu
lunk el az új esztendő útjára,
hogy gondviselő Atyánk - aki
nek szeretetérői beszél életünk
eddigi ideje - 1986-ban is ve
lünk lesz áldásával és szerete
tével. Ezzel a reménységgel kí
vánunk magunknak, szerette
inknek, népünknek és az egész
emberiségnek Isten kegyelmé
vel teljes, boldog új esztendőt.
Selmeczi János

____________________ :_______ /

A budapesti elnökségi ülés meg
nyitó napján, december 3-án
dr. Bartha Tibor református püs
pök az elnökségi ülésnek otthont
adók nevében köszöntötte a mint
egy 25 résztvevőt, akik LatinAmerikától Ázsiáig képviselik a
KBK ügyét. Ünnepi szavaiban be
számolt az Egyházközi Békebi
zottság megalakulásáról, annak
eddigi tevékenyéségéről, majd kü
lön is említést tett a Keresztyén
iBékevilágzsinat
összehívásának
szükségességéről. Az est során bej mutatásra került az a video-film,
amelyet a csehszlovák televíziósok
készítettek a VI. Keresztyén Békevilággyűlés prágai eseményeiről.
Amint olvasóink is emlékeznek
1985. július 2-9. között került sor
a VI. Keresztyén Békevilággyűlés
megrendezésére a prágai Kultúr
A Lutheránus Világszö
vetség 1985. évi munkája
palotában. 97 ország többszáz
résztvevője tárgyalta meg egy hé
összegzésére és az 1986. évi
tervek elkészítésére dr. Kál
ten át korunk égető kérdéseit, a
„mit tegyünk?” kérdésre kereste a
dy Zoltán püspök, az LVSZ
választ, mind elméleti, mind pedig
elnöke
1985. december
18-19-én Genfben tartózko«
gyakorlati vonatkozásban, külö
nös tekintettel a Keresztyén Békedott. Genfi tárgyalásai so
rán Gunnar Stálsett főtitjpu konferencia jövőbeni szerepére.
kárral folytatott egyezte j f J* A világgyűlés résztvevői akkor leg
fontosabbnak ítélték azt, hogy sza
megbeszéléseket.
jT
vuk állandó és erőteljes hallatásá-

A Keresztyén
Békekonferencia vezető
testületé, elnöksége
1985. december 3-5. között
Budapesten ülésezett.
Évi egy alkalommal
tanácskozik a döntést hozó
és irányító szerv, melynek
feladata egy esztendő
munkájának áttekintése,
valamint a jövő előtt álló
feladatok meghatározása.

Káldy püspök
Géniben

A z evangélim ”M|s ezeket a szavakat
t t ír. r r í m ondotta Péter, leszállt
hódításunk
a SMnflélek
nincsenek korlázi akik hallgatták az igét.”
iCsel 10,44
Péter Jézus Krisztusról prédái.
Az igehirdetés közben várlan
esemény történik. Koméliusz és
házanépére kiárad a Szentek,
nyelveken szólnak s örömmenagasztalják az Istent. Ez a ténjott
és akkor - a már Krisztusbí hí
vők számára egyértelműen jzonyítja, hogy Isten nem szemyálogató. Egyformán kedves 5tte
zsidó és pogány. A mi számkra
pedig ez a váratlan eseményzonyíték arra, hogy az atyák lyesen ismerték fel és tanítottákhol
az evangélium, Isten bünbiátó
szeretete hirdettetik, ott jelivan
a Szentlélek. így fogalmaz ezt
meg az Ágostai Hitvallás az pik
kelyében: „Mert az igén és sttségeken, mint közvetítő eszkökön
keresztül kapjuk a Szentlélejándékát. Ő támaszt hitet - #1 és
amikor Istennek tetszik -zokban, akik hallják az evsfilium ot..
Figyeljünk fel egy érdé a kö
rülményre: a jelenlévők neéérik
s nem imádkoznak a Szentkért.
A Lélek azonban váratld ki
árad a hallgatókra. Ne értsfélre!
Nem arról van szó, hogy a®tlélekérf nem kell vagy nem 1* kö
nyörögni. Lukács szeric|ézus
maga biztat és bátorít m ii erre
a kérésre. S megerősíti, hcjsten
meghallgatja
könyör^nket:
„mennyivel inkább ad ®nyei
Atyátok Szentleiket azokk akik
kérik tőle?” (Lk 11,13) W^reator Spiritus! Jöjj teremtetni lé
lek - két évezrede hanf ez a
, könyörgés Isten népénekajkán.
S ennek a kérésnek nefzahad
soha elhallgatnia. Ő terP^teL
Ő elevenít meg erejével ‘tisztít
és szentel meg bennünk#
Mindezt tudva, mégis*05 er*

re a különös körülményre, a Lélek
spontán kiáradására felfigyelnünk.
Ma azt tapasztaljuk, hogy sok test
vérünk bizonytalanná lett a hité
ben. S éppen azok, akik komolyan
akarják venni Krisztus követését.
Sokan - az úgynevezett karizmati
kus keresztyénekkel való találko
zások és beszélgetések kapcsán elbátortalanodnak. Úgy vélik,
nem teljes értékű keresztyének,
mert nem nyerték el a „Szentlélek
keresztségét”, nem szólnak nyelve
ken. Nyugtalanul imádkozni kez
denek a Lélek „csodáiért”. Rend
kívüli élményekre, megtapasztalá
sokra vágynak. - A karizmatikus
ébredés - világjelenség. Ezt tagad
ni értelmetlen dolog lenne. Kariz
matikus testvéreink járják tovább
a maguk útját. Mi azonban ne bi
zonytalanodjunk el, hanem aho
gyan „tanultuk a Krisztust” (Ef
4,20) abban álljunk meg bátran és
felszabadultan.
Amikor az Ágostai Hitvallásban
eleink az előbb idézett mondatokat
megfogalmazták, akkor ezzel a fo
galmazással egyúttal el is határol
ták magukat minden rajongótól.
Azoktól „akik azt tartják, hogy az
ember külső ige nélkül saját előké
születei és cselekedetei útján nyeri
el a Szentlelket”. Ez világos be
széd. Erre a józanságra ma is szük
ségünk van. A Szentlélek Jézus
Krisztusról tesz bizonyságot, ő t
dicsőíti s Ő iránta ébreszt bennünk
hitet. S ez a döntő. Ahol a Szentlei
ket állítják a középpontba, ahol a
nyelveken szólás, vagy a Lélek cso
dás megnyilvánulásai valamiféle
minősítést jelentenek a keresztyén
életben, ott félreérdk a Szentírást.
Isten igéjén keresztül adja Lelkét s
akkor és úgy adja, ahogyan neki
tetszik.
Pintér Károly

Az elnökségi ülés résztvevői

val ébren tartsák az emberek tuda gatását az ENSZ-nek és szakosí
tát és megszilárdítsák az Isten által tott szervezeteinek. E támogatást
ajándékozott élet egyedüli értékét. •jelzi az a tény is, hogy a VI. Ke
Mindezek a kérdések dr. Tóth resztyén Békevilággyűlés levelet
Károly elnöki bevezető beszédé intézett Perez de Cuellar ENSZben, majd az azt követő értékelés főtitkárhoz, melyben többek kö
ben a mostani elnökségi ülésen is zött ez áll: „A Keresztyén Békenapirendre kerültek.
konferencia az ENSZ-ben az em
Dr. Jirzi Svoboda, a prágai vi beriség legátfogóbb béke-struktú
lággyűlés sajtóvisszhangjáról szólt. ráját látja, az első kísérletet egy
Mint ismeretes, a világgyűlésen közös felelősségű struktúra megte
szinte a világ minden tájáról érkez remtésére, amely biztosíthatja
tek újságírók és nagy figyelemmel minden nemzet életét és fejlődését
követték az eseményeket. A széles- békében és méltóságban, igazsá
gosságban és egyenrangú együtt
működésben.”
A budapesti elnökségi ülés a béke-világmozgalom
részeként
örömmel üdvözli a nemzetközi Bé
keévet, és a keresztyén hit alapján
állva, minden jóakaratú emberrel
együttműködve megtesz minden
tőle telhetőt, hogy minél többeket
vonjon be „a béke és igazságosság
világméretű hálózatába”.
A nemzetközi Békeévhez kap
csolódóan az 1986-os esztendőben
a KBK nemzetközi békekonferen
ciákat kíván rendezni Ázsiában,
Latin-Amerikában, és Európában.
Az elnökségi ülés további beszá
molókat hallgatott meg. Többek
Tóth püspök a KBK elnöke és Fiiaret
között a KBK által létrehozott Af
metropolita
rika vasárnapi offertóriumról,
körű visszhang is megmutatta a gyűjtésének eredményeiről és
KBK értékét. Hosszasan lehetne elosztásáról, valamint ismertetésre
felsorolni az államelnökök, kor és kiosztásra került az a közel 500
mányelnökök KBK-hoz intézett oldalas dokumentációs kiadvány,
üdvözletét. Ugyancsak azt a leve amely a VI. Békevilággyűlés teljes
let, amelyet a KBK Nagygyűlése anyagát tartalmazza német és an
valamennyi egyházi világszervezet gol nyelven.
hez, a nem keresztyén vallások
Dr. Görög Tibor lelkész, a KBK
képviselőihez intézett. Az akkori prágai irodájának igazgatója pén
általános vélemény ma is tükröző zügyi beszámolóját követően a do
dött, hogy a nagygyűlések sorában kumentumok elfogadására került
a VI. Béke Világgyűlés volt a leg sor.
eredményesebb.
A KBK elnökségi ülésének
Dr. Mifejovszky főtitkár a KBK résztvevőit hivatalában fogadta
előtt álló feladatokról szólva utalt Miklós Imre államtitkár, az Állami
arra, hogy az ENSZ, a szervezet Egyházügyi Hivatal elnöke. Az est
megalakulásának 40. évfordulója során a Keresztyén Békekonferen
alkalmából az 1986-os évet a Béke cia Magyarországi Baráti Társasá
évének nyilvánította. A KBK el ga fogadást adott az elnökségi ülés
nöksége ismételten kifejezte támo résztvevői számára.
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Hogyan tart meg Isten?

A kenyér által
Isten népe, Izrael sokszor meg tőjük. Egyre hangosabb lett körü
tapasztalta azt, hogy Isten meg lötte a kiáltozás: „Miért hoztál ki
tartja, megőrzi őt. Amikor nagy Egyiptomból? Ott legalább volt bő
bajban voltak, amikor már nem ven kenyerünk és fazekaink tele
láttak kiutat maguk előtt, akkor Is voltak hússal. Te vagy az oka, ha
ten csodálatosan segített rajtuk. éhen pusztulunk!”
Akkor Mózes megszólalt: „Isten
Amikor már nem tudtak bízni Isten
ben és nem remélték azt, hogy ad nektek enni. Estére húst küld
megmenekülhetnek, akkor Isten nektek, reggel pedig kenyérrel lak
megszabadította őket. Azokat a tok jól. Majd megtudjátok, hogy
történeteket, amelyek erről szól Isten a mi Urunk, ő gondoskodik
nak, évszázadokon át újra meg rólunk."
Valóban így történt. Estére ma
újra elmesélték az idősebbek a fia
taloknak Izraelben. így akartak új darak lepték el a tábort. Könnyen
ra meg újra hitet és reményt éb meg tudták fogni őket, mindnyá
reszteni a következő nemzedék jan jóllaktak vele. Reggel pedig,
amikor kiléptek a sátorból, azt lát
ben.
Amikor Mózes felnőtt, Isten őt ták, hogy harmat hullott a táborra.

használta fel arra, hogy kivezesse
népét az egyiptomi fogságból.
Hosszú utat kellett a népnek meg
tennie a sivatagban. Sokan voltak
úton: asszonyok, férfiak, gyerekek.
Forrón tűzött a nap, a gyerekek
sírtak, nem akartak tovább menni.
Az asszonyok és az öregek is na
gyon elfáradtak. A férfiak harago
san beszéltek egymás között: „Ha
a gyerekeimre nézek, nagyon mér
ges vagyok Mózesre." - „fgy va
gyok ezzel én is. A legkisebb fiafn
hamarosan éhen hal. Csak vizet
tudunk neki adni." „Apa, adj vala
mit enni!” - könyörgött egy kisfiú.
„Nincs több ennivalónk kisfiam.
Igyál egy korty vizet, mást nem tu
dok adni.” - mondta az édesapa.
Akkor kiáltás hangzott: „Állj! Áll
jatok meg! Itt letáborozunk." A fér
fiak körülnéztek: körös-körül szik
lák, homok és néhány kis bokor.
„Mózes, tudod, hogy a gyerekeink
hamarosan éhen halnak? - kiál
tott valaki. Nézd asszonyainkat,
egy lépést sem tudnak tovább
menni! Nincs mit ennünk! A víz is
fogytán van!"
Ott állt közöttük Mózes, a veze-

Mikor felszáradt a harmat, valami
apró fehér szemcsés dolog volt
mindenütt a földön. „Mi ez?" - kér
dezgették egymástól az emberek.
Mózes hangját hallották: „Ez az a
kenyér, amit Isten adott nektek.
Szedjen mindenki annyit, amennyit
meg tud enni! Holnap majd újból
gondoskodik rólatok Isten."
Az asszonyok szaladtak sátraik
hoz, hozták az edényeiket. Mind
nyájan szedegették a különös ke
nyeret. Elnevezték mannának. Ez
zel táplálta Isten a népet minden
nap, egészen addig, míg meg nem
érkeztek a megígért országba.
Isten kenyeret adott a népnek a
pusztában, hogy megtartsa az éle
tüket. Jézus, akit Isten a mi meg
mentésünkre küldött, ezt mondta
magáról: „én vagyok az élet ke
nyere". ö életét adta azért, hogy
táplálhasson bennünket. Az úrva
csorában testét és vérét kínálja fel
nekünk a kenyérben és borban.
Ahogy egykor a mennyei kenyér
által tartotta meg Isten népét a
pusztában, úgy az élet kenyere,
Jézus által tart meg bennünket is.
Nagyné Ferenczy Erzsébet
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Az Európai Ökumenikus
Ifjúsági Tanács
nagygyűlése

A

VASÁRNAP 1
f
IGÉJE

Az Európai ökumenikus Ifjúsá szűkebb és tágabb környezetün
gi Tanács október 12-19. között ket.
A főtémát a résztvevők hat
tartotta idei, XVII. nagygyűlését
Sete-ben (a Földközi-tenger fran munkacsoportban vitatták meg.
cia partjának nyugati felén). Ho Közös meggyőződés alakult ki ab
gyan lehetünk szabadok az életre, ban, hogy - különösen a fiatalság
felszabadultak a keresztyén életre számára - a szabadság a jövő
- erre próbált egy héten át választ iránti bizakodást, nyitottságot je
keresni a 17 országból érkezett lenti. Keresztyénekként pedig
mintegy 80 résztvevő. A témáról szem előtt kell tartanunk, hogy a
három előadást hallgattunk meg. szabadság az evangélium egyik
Georges Casalis montpellier-i re kulcsszava (Jn 8,36; 2Kor 3,17
formátus teológiai professzor, stb.). A szabadság nem egyenlő a
Barth tanítványa az egyén és a kö mások rovására történő „önmeg
zösség szabadsága közötti szoros valósítással”.
kapcsolatra helyezte a hangsúlyt.
Egyik délután kirándulást tet
A fasizmus idején szerzett saját ta tünk a Montpellier-től északra lé
pasztalataival illusztrálva mondta vő „pusztai múzeumba” (Musée
el, mennyire fontos, hogy a belső du Désert). A kiállítás a francia
leg, lelkileg szabad ember a sza- protestánsok szenvedéseit, „pusz-
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AZ ALÁZAT ALAPÁLLÁSÁBÓL
LEHET CSAK SZOLGÁLNI!
Két ember képe elevenedik meg előttem. Látom Pétert,
amint Jézus elé térdel és kéri: „menj el tőlem, mert bűnös
ember vagyok”. A másik a vámszedő, aki mellét verve imád
kozik: . .légy irgalmas hozzám, bűnöshöz”. Péter és a névte
len vámszedő is tudta, hogy az Úr előtt nem lehet másképpen
megállni, csak őszinte bűnbánattal, az alázat alapállásában.
Mi hogyan állunk meg az Úr előtt? Ha azt képzeljük, hogy
fel kell vennünk a „vasárnapi hangulatot”, a „vasárnapi ma
gatartást”, mielőtt Isten köblébe jönnénk, sohasem fogunk
közeljutni Hozzá. Úgy kell jönnünk, amint vagyunk! „Amint
vagyok, sok bűn alatt, De ntrt hallom hivó szavad, S mert
értem áldozád magad, BárárW Jézus, jövök.” Igen, óvakod
nunk kell mindig az olyan életfelfogástól, amely nem ismeri
el azt a tényt, hogy van bűn S nem egyszerűen a körülmé
nyekben, más emberekben kiesendő a viszály, az irigység...
és sok más bűn, hanem benntnk magunkban. Az okozók mi
vagyunk. Péter nem véletlen« rogyott térdre az igaz Jézus
előtt. Mi sem állhatunk „büeke-vigyázzba”. Bűntudattal s
bűnbánattal megállni Isten eljtt, - ez az alázat, mely kedves
Istennek. Az ilyen ember szánára lehet áldás Istennek az a
csodálatos, emberileg értheteten cselekedete, hogy „tulajdon
Fiának nem kedvezett, hanemrnindnyájunkért halálra adta”.
(Rm 8,32.)
Igénk arra is feleletet ad, h<gy milyennek láthatjuk Istent?
„...0felmagasztal titeket” igéit mögött a jóságos, szeretetben
gazdag mennyei Atyát Iáthatnk. Azt az Istent, aki nem azt
nézi, hogy hogyan ítélje el azembert, hanem, hogy hogyan
mentse meg. Meijük hat aláreitlelni magunkat, mindent Tőle
váljunk. Ne bízzunk saját ellépzelésemkben. Lehet, hogy
életünk emberi mérték szerint nnkulátlannak tűnik, lehet meg
dicsérnek is az emberek. Ám nm ez a lényeg, hanem hogy
mikéntvélekedikrólunklstenésaiaszándéka velünk. Bűneink
tudatában is reménykedhetünk hiszen a szegény, elveszett
bűnös számára Krisztusban örq és tökéletes megváltást vitt
véghez, ö a szabadulás forrása! belőle árad a megújító erő.
Az Úr által való felmagasztalás i en értelemben azt is jelenti,
hogy Krisztusért és Krisztus ál il megigazítja, helyrehozza
elrontott életünket az Isten. K: mel a bűn mélységéből és
Lelkének újító erejével hat ránk. I] n, ilyennek láthatjuk Istent!
A felmentés küldetéssel jár! A 1 ldetés teljesítésének feltéte
le pedig az alázat. Ugyanis, az ilázat hiánya nemcsak az
Istennel yaló kapcsolatunkat r< tja meg s üdvösségünket
veszélyezteti, hanem a különböze letrendek belső harmóniá
ját is megbontja. Nem kell mag rázni, mutatja az élet, ha
valaki magát mások fölé emeli, iíből szembe találja magát
nemcsak Istennel és Jézussal, £
az embertársakkal is.
Versengést, bizalmatlanságot és mWéget szül, kiöli a szeretetet és megbontja az egységet. Ezzel »mben az alázatosság mert nem kihívó és nem provokál, i jyis nem követel és nem
akar kikényszeríteni semmit - megő i a szeretetet és egységet.
Az alázatos szívű, kegyelmet nyeri >űnös ember mindig az
irgalmas Isten szemével néz az emb ekre, s keresi, hogy mit
és hogyan segítsen rajtuk. Ha Jézus ikarjuk követni és szol
gálni, akkor gyorsan vegyük le ma nkról a fennhéjázó ön
teltség skarlát-díszét és öltözzünk „i inka-ruhába”, - vegyük
fel az alázat köntösét. Az Úr Jézus írig alázta magát, hogy
Isten szeretetének és kegyelmének te sségét áraszthassa, adja
azoknak, akiknek szüksége van rá. | az alázatos Jézus nem
fogad el felfuvalkodott társakat. Pe® az ő szeretetével szol
gálni magasztos dolog!
I
Péter Jenő

Sete

badság minél szélesebb körű meg
valósításáért munkálkodjék. Clau
dette Marquet református lelkész
nő Gál 5,1-ből kiindulva az egyhá
zon belüli szabadság kérdését vizs
gálta, elsősorban a nők és a fiata
lok vonatkozásában. Cyrill Argen
ii márseillé-1 görög ortodox' viká
riusa'szabadság bibliai értelmezé
séről szólt. A szabadság a Szent
írás szerint a Szentlélek munkája
és a hivő életében a keresztséggel
kezdődik.
Myra Blyth baptista lelkésznő,
(Anglia), az Ifjúsági Tanács elnöke
és Páll László főtitkár az Ifjúság
Éve alkalmából két eseménnyel
foglalkozott részletesen: a moszk
vai XII. Világifjúsági Találkozóval
és a IV. Európai ökumenikus Ifjú
sági Konferenciával (Tampere).
A VIT alkalmat adott más vallású,
meggyőződésű fiatalokkal való
eszmecserére - amikor keresztyé
nekként szabadságra törekszünk,
nyilván tekintetbe kell vennünk

IMÁDKOZZUNK
Mennyei Atyánk! Kérünk, bocsásd meg (leinket s állíts talpra ben
nünket. Adj szolgálatra kész alázatos szít, s nyitott szemet, hogy
észrevegyük azokat, akiken segítenünk keftkkiket lábbal, kézzel nem
tudunk elérni, azok sorsának jobbrafoidlsáért tudjunk naponként
imádkozni! Ama

Mit olvashatunk
a Diakoniában?

tai vándorlását” mutatja be a Nantes-i Ediktum 300 éve történt viszszavonása után (erről lapunk no
vember 10-i számában megemlé
keztünk). Különösen megrázó él
mény volt a gályarabok sorsát még
csak elképzelni is: egy-egy másfél
mtázsás, 12 m hó&kúJ!éúefŐt 5; le
láncolt ember húzott,- egy-egy gá-lyán 25 pár ilyen evező volt. Kö
rülbelül 7 ezer ember szenvedett
így az idők folyamán, közülük
2600-at ismernek név szerint.
A nagygyűlés résztvevői üdvöz
letét küldtek a budapesti Európai
Kulturális Fórum október 16-i
megnyitójára. - Nagy tapssal fo
gadták a jelenlévők a magyar dele
gáció bejelentését, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa meghívta a jövő évi nagy
gyűlést.
A magyar delegáció tagja volt
Bóna Zoltán református, Szilvási
József adventista lelkész és e sorok
írója.
szp
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VADOSFA

A alekezetnek ez a harmadik
A kortárs teológusok című so linszky Endre alakja,, halála a
Az Evangélikus Szemle őszi szá
ma november utolsó napjaiban rozatban Kari Rahneri, a megúj- felszabadulás 40. évfordulójához ismeivemploma. Kapuvár és
hagyta el a sajtót. Szokásunkhoz hodó katolicizmus nemrégiben kapcsolódik. Róla Rédey Pál lel CsornKörnyékén a lutheri reformációnég Luther Márton életé
híven átlapozzuk itt, hogy olvasó elhunyt nagy gondolkodóját leg kész írt emlékezést.
ink tájékozódjanak egyházunk fo jelentősebb magyar szakértője,
Az év közepén megjelent Pa ben i j e d t . A gyülekezet első.
lyóiratának munkájáról, s akiket Nyíri Tamás katolikus teológiai rasztbiblia a hazai népi bibliai templnáról nem tudunk pontos
érdekel, meg is rendeljék. (Előfize professzor szólaltatja meg sodró történetek élő hagyományát adatott. Egy katolikus főesperes
tése évi 130,-Ft, megrendelhető erejű tanulmányában. Borsos gyűjtötte össze világszerte párat 1696-tn Vadosfán egy új, fából
lapunk kiadóhivatalának címén és Miklóssal folytatott beszélgetést lan eseményként. A műről Kása készülmisebb templomot talált.
tihanyi kertjében folyóiratunk László néprajzkutató, egyetemi A gyükezet előbb, a 17. század
a lelkészi hivatalok útján is.)
Karácsonyi tárgyú meditáció munkatársa, Fabiny Tamás se docens irt értékelő cikket. ban a ibályi ev. gyülekezet filiája
„keresztyén”-„keresztény” volt. 1 Rákóczi-szabadságharc
áll a szám élén: Eljött-e a Mes gédlelkész. A művésszel koráb A
siás? Paul Tillichnék, korunk ban már sok interjút olvashat szóhasználatról Ittzés Nóra nyel idején,«00-as évek elején épült
nagy hatású evangélikus teoló tunk, mégis újat mondott. Él vész foglalta össze a nyelvtörté ezen a elyen az első, kőből való
gusának egyetemista hallgatók ményt jelentő, átfogó megnyilat net tanulságát a protestáns sajtó templol amely 1732-ig állt. En
megszívlelendő nek kritjában temették el a rá
előtt tartott áhítata ez. Hazai (és kozást hallhattunk tőle, bibliai gyakorlatában
nemcsak hazai) társadalmi prob vonatkozásban is. Ráadásul fris módon. Az Újszövetség keletke baközi flrucok vezérét, Rákóczi
lémák közé vezet Andorka Ru sen készített bibliai rajzokkal is zését tekinti át a máig érő kuta fejedeliriváló ezredesét, a hűsé
dolf egyetemi tanár összefoglaló megajándékozta a folyóirat e tási eredmények alapján Veöreös ges evflélikus Telekesi Török
Imre lelkész, a folyóirat szer IstvántjA második templom
írása a folyó kutatásokról: Tár számát.
Schweitzer Albert halála 20 kesztője. A Kulturális Figyelő 1734-tő«9U-ig „élt”, és mint arsadalmi beilleszkedési zavarok a
mai Magyarországon. Zolnay éves fordulóján az életét végigkí rovat több jelentős új könyvvel tikuláriAnplom Rábaköz 35 fa
lujának wangélikusait vonzotta
László országosan ismert régész sérő eszmékről tartott kötetlen foglalkozik. Még egy rövid no
ről, a folyóirat szerkesztő bizott beszédével szólal meg most kö vella és versek egészítik ki a magábafcepről ünnepre. Csalá
di h a g y i n y szerint anyai őseim
sági tagjáról emlékezik meg el zöttünk. A világ nem keresztyén szám tartalmát.
A folyóiratnak ez a legutóbbi R á b c á k b ó l szombaton este szehunyta alkalmából jó barátja, nagy vallásai felé fordulás is be
Vargyas Lajos népzenekutató és letartozik a folyóirat programjá száma is képviseli a lap szándé kerekkelndultak el, hogy vasár
a szerkesztő. Egyházunk fia, Ta- ba. A buddhizmust kiváló ma kát: mélyebb érdeklődésű híve nap déle» részt vehessenek a valay Sándor író 75 éves. Czine gyar ismerője, Miklós Pál, a ke ink látókörének a gazdagítását dosfai isntiszteleten. A Türelmi
Mihály professzor köszöntésével leti kultúrák kutatója világítja és hozzájárulásunkat egyházunk Rendeletin Vadosfa „kiházasí
és az iró nekünk írt badacsonyi meg a jelenig érő múltjában, me körén kívül is a mai magyar kul totta” gJkezeteit, ezek önállók
ká lettek de megmaradt a „nagynovellájával tekintünk a szüle lyet a szerzővel együtt nem tart turális és társadalmi élethez.
családba® vadosfai anyagyüle
hatunk lezártnak. Bajcsy-Zsi
Veöreös Imre
tésnapi évfordulóra.

kezeten kívül 6 leánygyülekezet és
a kapuvári szórvány. Ezt utóbb
Csornához csatolták. Ez a máso
dik templom 177 évi szolgálat
után megroggyant, életveszélyessé
vált.
A hét gyülekezetből álló „összgyülekezet” a reformáció 400 éves
évfordulójára készült csak felépíte
ni új templomát. Az épület veszé
lyes állapota azonban sürgette az
építés megindítását. Vogel József
soproni építész tervei alapján Káldy Mihály győri építész lelkiisme

retes segítőkkel és buzgó hívekkel
8 hónap alatt építette fel ezt a ha
talmas templomot! Karcsú tornya
42 méter magas, az egyemeletes
újgótikus építmény hossza 26, szé
lessége 14 méter. Ha a nemeskéri
műemléktemplomunk a magyar
ácsművészet remeke, akkor a va-.
dosfai finoman kidolgozott vona
laival, kupolákkal, ívekkel és haj
latokkal, gondosan készült oszlo
paival a „kőmívesművészet” ékes
sége.
Felszentelése 1912. november
10-én volt. A néhány műemlék
tárgy mellett a templomba új
Angster orgona, a toronyba két új
harang került. A templomot pedig
díszes vaskerítéssel vette körül a
fenntartó összgyülekezet. A férő
helyek, ülőhelyek száma 1000 fö
lött van. Legutóbb 1981-ben, az
artikuláris gyülekezet 300 éves ju
bileuma alkalmával telt meg a
templom. Minden vadosfait 10
ülőhely várja! A „vadosfai evangé
likus dómnak” nevezett összgyülekezeti templom mellett még négy
leánygyülekezetben van templom:
Kisfaludon, Magyarkeresztúron,
Zsebeházán és Potyondon. A négy
kisebb együtt is beleférne a nagy
vadosfaiba...
Sümeghy József

v
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A KERESZTYÉN HIT FŐ TÉTELEI

Az oltári szentség
Jézu s - J á n o s evangélium a sz e 
rint a kapernaum i zsin agógáb an így tan ította a z em bereket: „B i
zony, bizony, m ondom néktek: ha
nem eszitek az E m berfia te sté t, é s
nem isszá to k a vérét, nincsen élet
tibennetek. A k i e sz i az én testem et,
é s issza a z én vérem et, annak örök
élete van.”

Isten élő embereket akar látni az
ő szolgálatában. Az élő ember pe
riig jelen esetben az, aki hittel veszi
újra és újra az úrvacsorát. Aki ezt
nem cselekszi, abban - Jézus sza
vai szerint - nincs élet. Aki nem él
ezzel az Isten által felkínált lehető
séggel, aki nem hagyja magát meg
tisztítani, hogyan is állhat egy
olyan szolgálatban, amit a szent, a
tiszta, a tökéletes bíz ránk az élet
terhétől megfáradt, bűnökkel ter
helt emberekre. Hogyan is lehet
nénk másként az élő gyülekezet
élő, szolgáló tagjai? Emlékezzünk
csak Jézus és Péter beszélgetésére,
amely azon az estén zajlott le, ami
kor Jézus elrendelte az úrvacsorát,
a halála előtti napon. Jézus a va
csorától felkelve elkezdte mosni a
tanítványok lábait, rabszolgamun
kát végezve. Amikor Péterhez ért,
nagy ellenállásba ütközött: „Az én
lábamat nem mosod meg soha!”
Jézus így válaszolt neki: „Ha nem
moslak meg, semmi közöd sincs
hozzám.” Simon Péter az & heves
természetével erre azt mondta ne
ki: „Uram, ne csak a lábamat, ha
nem a kezemet, sőt a fejemet is!”
Jézus ekkor így szólt hozzá: „Aki
megfürdőtt, annak csak arra van
szüksége, hogy a lábát megmos
sák, különben teljesen tiszta.” Mi
is tiszfák lehetünk az Ige és az „új
jászületés fürdője” által, de ne
künk is szükségünk van újra és
újra a „lábmosásra”, bűneink
szennyének lemosására, hiszen bű
nös természetünk - luther szavai
val - csak az utolsó kapavágással,
halálunkkal tűnik el életünkből.
A z úrvacsora szentsége
A keresztség után - egyházunk
lutheri tanítása szerint - a másik
szentség az úrvacsora. Ebben az
esetben is van látható jel, amely a
szentség fogalmánál elengedhetet
len, másrészt itt is megtalálható
Isten rendelése, hiszen jól ismerjük

Jézus szavait, amelyek a mai napig
is kötelező érvényűek: „Vegyétek,
egyétek, ez az én testem... Igyatok
ebből mindnyájan, ez az én vé
rem.” Mivel Jézus a kovásztalan
kenyerek ünnepének első napján
rendelte el az úrvacsorát, mi is ko
vásztalan kenyeret, ostyát és bort
veszünk magunkhoz. A kovászta
lan kenyerek ünnepén a zsidó nép
- Isten külön rendelete alapján minden évben megemlékezett az
egyiptomi fogságból való szabadu
lásról és a negyvenéves pusztai
vándorlásról. Az úrvacsora vétele
kor a bűnbocsánat vétele mellett
mi is megemlékezhetünk arról,
hogy Isten milyen mélységekből
szabadított ki bennünket.
„Az úrvacsorában a kenyér és a
bor Krisztus valóságos teste és vé
re. Azt nemcsak az igaz, hanem a
gonosz keresztyének is adhatják és
vehetik.” - tanítja Luther ebben a
fejezetben, és ez az álláspont felel
meg leginkább a Szentírás teljes
üzenetének, hiszen „nincsen igaz
ember egy sem”, és Lukács evangé
liuma szerint még Júdás is része
sült úrvacsorában. Viszont Luther
is kijelenti néhány fejezettel a most
tárgyalandó rész után (Az átok
ról), hogy „a nyilvánvaló és meg
átalkodott bűnösöket nem szabad
a szentséghez, vagy az egyház más
közösségéhez engedni, amíg meg
nem javultak és nem kerülik a
bűnt.” Luthernek ez a kijelentése
figyelmeztessen minket arra, hogy
az úrvacsoravételre komoly ön
vizsgálattal készüljünk, másrészt
viszont merjünk odajárulni a „ke
gyelem királyi székéhez”, hiszen
készen van számunkra a bocsánat.
Az úrvacsora szentségét két szín
alatt kell kiszplgáltatni, hiszen Jé
zus elrendelése egyértelműen ezt
mondja ki. Az NSZK-beli Augsburgban található az a templom,
ahol Luther - a pápai tanítás
egyértelmű tiltása ellenére - elő
ször kezdte két szín alatt osztani az
úrvacsorát. Felismerte, hogy eb
ben az esetben is „Istennek kell
inkább engedelmeskedni, hogynem az embereknek.” Isten kegyel
me pedig - Luther szolgálata nyo
mán - erősítette a hitben a gyüle
kezet tagjait, élő közösséggé vál
tak, hiszen együtt részesültek Jézus
Krisztus testéből és véréből.

Lelkész és gyülekezet Jézus „igájában”
Bács-Kiskun megye közepén,
Kiskőrös városa körül találunk
három települést: Csengőd, Páhi és
Kaskantyú a három falu neve. Kis
kőrösiek települtek mind távo
labbra, meghódítva a szőlő- és
gyümölcstermesztés számára a ho
mokvidéket, tanya-településeket
hoztak létre. A századforduló tá
ján tanyaközpontok szerveződtek,
itt iskola-templomokat építettek,
majd e központokból falvak let
tek. Korán megindult az egyházi
élet is. Páhi 1892-ben már Kiskő
rös szervezett szórványa, 1912-től
leányegyház, ami azt jelenti, hogy

iskolájában levita-tanító műkö
dött, aki az istentiszteleteket is el
látta. Kaskantyún és Csengődön a
század elején szerveződik a gyüle
kezet. Utóbbiban 1912-ben „közös
protestáns” gyülekezet alakul,
hogy a két felekezet kiskőrösi pap
jai felváltva tartsanak vasárnapon
ként istentiszteletet. Végül 1928ban Páhi és Kaskantyú együtt lesz
anyagyülekezetté, Csengőd pedig
1936-ban lesz önállóvá.
Mindhárom helyen az iskola
templomként is szolgál, kis tornyá
ban harang hívogatja a gyülekeze
tét Isten elé. A második vüághábo-
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365!

Jövendő új napok,
visztek-e, hoztok-e,
vesztek-e, adtok-e,
szóljatok, váltjátok!
365!

Mind ködös, mély titok.
Hoz borút, sugarat,
s elsiet, nem marad,
jönni és menni fog.
365!

Hívom is, várom is.
Mert minden új napon
világít utamon
ígéret három is.
365!

Bármi vár, bármi ér,
jóság és kegyelem
jön velem, jár velem,
minden nap elkísér.
•14S
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365!
,;pj hűség, kegyelem
.vár reám és fogad,
fényli be napom at
minden új reggelen.
365!

Félre gond, félelem!
Mindig lesz támaszom.
Hisz minden új napon
Jézus jár énvelem.
365!

Vallom is, áldom is.
Nevében kezdem el.
ígéret énekel
szívemben három is.

M EG K ÉR DEZTÜK AZ LVSZ
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK
TAGJAIT
Válaszol dr. Horst Gienke püspök,
Greifswald, NDK
likus egyházak közötti egység és
közösség erősítése, ökumenikus fe
lelősség, misszió és egyházi együtt
működés, szolgálat a békéért és
igazságosságért).

E gyházában m ilyen gon d o la to k
len tős h atást ö n r e ?

Már gyülekezeti lelkészi szolgá
latom idején és mikor egy Predi
gerseminar rektora voltam, erőtel
jes inspirációt jelentettek a sáfársággal kapcsolatos teológiai gon
dolatok, melyek az ötvenes évek
közepén az LVSZ-en keresztül a
mi NDK-beli egyházainkhoz is
eljutottak, és melyek ma nálunk
minden gyülekezeti munkában
teológiai közkincsnek számítanak.

M ily en m ódon tudna a z L V S Z
tá m o g a tá st nyújtani a z országáb an
élő egyh ázak n ak ?

Nagyon remélem, hogy az
LVSZ jó hozzájárulást tud adni a
mi egyházaink és gyülekezeteink
missziói szolgálatának eleven és
teljességre törekvő alakításához.
ö n szem élyesen m ilyen hozzájá

M ilyen m ódon vett részt ed d ig az
L V S Z m unkájában?

rulást tud nyújtani a vb e lő tt álló
fela d a to k m egoldásához?

Az LVSZ legutóbbi két nagy
gyűlésén Daressalamban (1977) és
Budapesten (1984) egyházam, a
Greifswaldi Evangélikus Tartomá
nyi Egyház delegátusaként vettem
részt és tagja vagyok a mi NDK
nemzeti bizottságunknak. A vég
rehajtó bizottság tagjaként a prog
rammal és a tagsági kérdésekkel
foglalkozó bizottságban dolgo
zom.

Az NDK evangélikus egyházai,
mint „egyház a szocializmusban”
izgalmas tanulási folyamatban ál
lanak, melyben Jézust követve, bi
zonyságtevő és szolgáló közösség
ként, Isten előtt tudják magukat
felelősnek a békéért, emberségért
és reménységért. Ezeket az Isten
által ajándékozott tapasztalatokat
szeretném a végrehajtó bizottság
munkájába bevinni.

V élem én ye szerint az L V S Z
m unkájában h o l k ellen e a súlypont
nak lennie?

Az LVSZ alkotmányában rögzí
tett és a Budapesten pontosan kö
rülhatárolt feladatok maradnak a
feladhatatlan súlypontok a Világszövetség munkájában (az evangé

élhet és ezzel szolgálhat lelkész és
gyülekezet.
A gyülekezet örömében igen so
kan osztoztak. Ezt nemcsak szóbeli
köszöntésekben mondották el, de
a zene és az ének nyelvén is. A soltvadkertiek zeneszáma és a Lutheránia kamarakórusának több ének
száma tette az ünnepi istentisztele
tet gazdagabbá. A gyülekezet örö
mét Nemes László felügyelő és Drobina Ferencné gondnok köszöntése
juttatta kifejezésre és közben gyer
mekek és fiatalok nyújtották át vi
rágaikat. Megható volt, ahogyan
édesapa köszöntötte fiát a Deák téri
gyülekezet küldöttsége élén és útravalóul 2Tim 4,5 szavait helyezte
szívére: „légy józan mindenben, a
bajokat viseld el türelmesen, végezd
az evangélista munkáját, szolgála
todat maradéktalanul teljesítsd.”
Az egyházmegye nevében Káposzta

Minden napi

Deme Zoltán

é s m ely szem ély ek g y a k o ro lta k je 

rú után Csengőd templomépítésbe
kezd és 1963-ban készülnek el igen
szép templomukkal. Páhin és Kas
kantyún az utóbbi években újítot
ták meg templomaikat. A három
anyagyülekezet 1972-ben társgyü
lekezetté alakult.
A társgyülekezet lelkésze, Sárkányné Horváth Erzsébet ez év
nyarán férjével együtt a miskolci
gyülekezet lelkésze lett. Utódját,
ifi. Hafenscher Károlyt október
utolsó szombatján iktatta be lelkészi hivatalába Tóth-Szöllős Mi
hály, az egyházmegye esperese,
Káposzta Lajos soltvadkerti és az
édesapa, dr. Hafenscher Károly
Bp. Deák téri ig. lelkész segítő
szolgálatával. Az iktató igehirde
tés Mt 11,28-29 alapján Jézus kö
vetéséről szólt. Igáját felvenni azt
jelenti, hogy beleállunk teljesen az
ő szolgálatába. Ennek a szolgálat

Az utóbbi években sokan kér
dezték tőlem, hogy egyik-másik
felekezet mért nem ünnepli Vízke
resztet, s mi evangélikusok miért
ünnepeljük? Azért - mondottam mert számunkra fontos! Ugyanis,
Vízkereszt az egyházi hagyomány
szerint missziói felelősségünk ün
nepe, mely felelősség mindig idő
szerű és minden emberre vonatko
zik. „... elhívott engem az Úr,
születésemtől fogva emlékezetben
tartja nevem” - mondja helyet
tünk is Ézsaiás. Vízkereszt ünne
pe, megünneplése önmagában azt
prédikálja, hogy e felelősségről
tudnunk kell, s e felelősség alól
nem lehet kibúvót keresni! Egy
szerűen fogalmazva, arról van
szó, hogy minden keresztyénnek
beszélnie kell Jézusról, Jézus
követendő életvitelét saját min
dennapi magatartásán keresztül
vonzóvá kell tennie mások szá
mára.
Sok fiatalnak - pályaválasztás
alkalmával - „alkalmassági vizs
gát” kell tennie. A misszió ünne
pén bennünk az a kérdés támad,
alkalmas vagyok-e a missziói szol
gálatra? Alkalmas vagyok-e arra,
hogy embereket - fiamat, hitves
társamat, a szomszédomat, mun
katársamat, akivel egy gépen fel
váltva dolgozunk... - Jézus von
záskörébe segítsek?
E' kérdés közepette, hadd kalau
zoljam el Testvéreimet a damasz
kuszi útra: Pál apostol, a nagy hit
térítő először maga tért meg, s csak
azután tudott embereket Jézushoz
segíteni. Számunkra is csak ez az
út játható: Előbb meg kell ismer
nünk a világ Világosságát, Jézus

nak lehetnek fizikai terhei is
- küszködés a téli utakkal, idő és
távolság legyőzése -, de az igazi
teher az, hogy önmagunkról le
mondva megmaradjunk mindvé
gig szolgának és tanítványnak. Ta
nulni Jézustól a szelídséget és alá
zatot, a könyörületet és segítést,
életté tenni a hirdetett igét, béke
követeiként élni és szolgálni gyüle
kezetben, társadalomban, egész vi
lágunkban. Jézus igája nem nehéz,
sőt kedves, mert Istén szeretetével
gazdagítja és erősíti lelkészt és gyü
lekezetét.
Vallomás volt az új lelkész ige
hirdetése 2Tim 1,7 alapján. Van
sok ok világunkban a csüggedésre:
pattanásig feszült világhelyzet, fer
tőzött környezet, gazdasági bajok,
társadalmi igazságtalanság és más
hasonlók, sokfelé, az egyén és a
közösség életében. De Isten aján
dékot ad. Erő Lelkét, az ige hirde
tésére és a jónak cselekvésére, sze
retetnek Lelkét, hogy kihűlt szíve
ket melegítsünk szeretetre és jó
zanság Lelkét, hogy józanul épít
sük e földi életünket és jövendő
életünket is. Ebből az ajándékból

V ÍZ K E R E S Z T
IG É JE
Ézs 49,1-6

M ISSZIÓI
FELELŐSSÉGÜNK
Krisztust, hogy bizonyságot tud
junk tenni Róla, szavainkkal, de
még inkább igaz cselekedeteink
kel. .. Ki segít ebben? Maga Isten,
aki felénk is e szavakkal közelít:
„Szolgám vagy... rajtad mutatom
meg dicsőségemet.” Ezt Isten úgy
cselekszi, hogy igéi által hatalmába
vesz, s cselekszik az ige erejével
bennünk és rajtunk keresztül má
sokon. Meg kell tehát becsülnünk
Isten igéjét, mely érdeklődést és
felelősséget ébreszt bennünk, nem
csak szeretteink, közvetlen kör
nyezetünk, hanem az egész világ
iránt.
„Éles karddá tette számat...” mondja a próféta. Az a próféta,
aki ezt az ígéretet is kapta: „Igéi
met adom szádba...” (Ézs 51,16.)
Igen ám, de nem lehet mindenki a
„szószék embere” - mondhatná
valaki. Nem is erről van szó! Miszsziói szolgálatot végezni igazában
a mindennapi életben lehet. A csa
ládokban, a munkahelyeken, ahol
különböző felfogású, világnézetű
emberek vannak együtt. Az Úr
Szenvedő Szolgája, Jézus nemcsak
prédikált és tanított, hanem mentő
szeretetével lehajolt a nyomorú
ságban vergődő emberekhez.

Lajos arról szólt, hogy találjon ott
hont, gyülekezetben és egyházme
gyében az új lelkész. Égető Árpád,
Csengőd tanácselnöke a jó együtt
működést kérte és reméli, hogy en
nek gyümölcsei hasznosak lesznek
az egész falu életében. Szavaiban
osztozott Zódor Mihály igazgató,
a HNF kiküldetésében. A csengődi
többi felekezet köszöntését ifi. Bagi
László református, Mónus Dániel
baptista és Nemes Vilmos rk. plébá
nos adták át. Meleg szavakkal üd
vözölte az új lelkészt Trajtler Gábor
zenei igazgató is, aki a „fótiak”, a
kántorképzősök nevében kívánt ál
dást szolgálatára.
A beiktatás ünnepi percei elmúl
tak, testvéri, baráti beszélgetésben
kapcsolódtak össze hazaiak és fő
városiak, gyülekezetbeliek és az
egyházmegyéből érkezettek. Azóta
már a „hétköznapok szolgálata”
folyik és reméljük, hogy elegendő
lesz az „erő, a szeretet és a józan
ság Lelke” ahhoz, hogy lelkész és
gyülekezete felvegyék „Jézus igá
ját”, szolgálatát, egymásért, fal
vaik társadalmáért, minden em
bertársukért!
•—s - y

Akadtak olyanok, akik pl. gyógyí
tó erejét csak kihasználták, de sok
olyan ember is volt, akik az Úr
segítő szolgálata nyomán örökre
Jézushoz kötődött. Ha ez az út
kínálkozik s ez a járható, akkor
legyünk ilyen formában szolgái az
Úrnak.
Számolnunk- kell a sikertelenség
érzésével is. Ézsaiásnak is volt
olyan érzése, hogy „hasztalan fára
dozott”. Egy hívó édesanya mond
ta, hogy sokszor sírt azon, hogy
felnőtté érett gyermekeit nem tudja
a gyülekezet közösségében megtar
tani. Akinek ilyen érzése, hasonló
problémája van, gondoljon arra,
hogy „az Úrnál van a mi ügyünk
is”! Isten újra és újra ad erőt, hogy
ha a szó látszólag nem is hasznai,
nem érleli hirtelen gyümölcseit, a
jézusi életvitel - mely a szeretetnek,
örömnek, békességnek hordozója
- megérinthet emberszíveket.
Az Úr szolgájának lenni azt je
lenti, megszabadulni és megszaba
dítani embereket attól az élettől,
melyet az alattomos, sötét bűn dik
tál. Azt kell valahogy az emberek
szívébe beplántálnunk, hogy Jézus
követésében található meg a földi
élet értelme és az eljövendő üdvös
ség. Az igyekvő szolgálat Istent di
csőíti!
Péter Jenő
IM Á D K O Z Z U N K

Istenünk! Formáld ajkunk vallomását és
életvitelünket úgy, hogy minél többen
megismerjék, megszeressék és kövessék
Jézust. Ahogy Urunk szíve mindenki fe
lé nyitott, úgy legyen a miénk is az, s
azoké is, akiket Jézus útjára segíthe
tünk. Ámen!

Evangélikus Elet isge. ja n u á r 5.
ISTENTISZTELETI REND

-$~ R Ó L
„Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk
az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
(Ján 1,14)
VASÁRNAP; - „Krisztus megszabadította azo
kat, akik a haláltól való félelem miatt, egész
életükben rabok voltak” (Zsid 2,15 - Ézs 45,17
- Lk 2,41-52 - Zs 73) - Az egyik legemberibb
érzést, az elmúlástól való félelmet használja ki
a gonosz, hogy rabságban tartson^ Rablánc
csörög rajtunk életünk végéig, ha nem vesszük
észre, van Szabadító. A megigézett bénultságát
csak az élő Jézus Krisztus oldja fel. Bizonyos
sággal ajándékoz meg, a halál nem végállomás.
HÉTFŐ - „Mi pedig láttuk és bizonyságot te
szünk róla és ezért hirdetjük nektek is az örök
életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pe
dig megjelent nekünk” (ÍJán 1,2 - lSám 23,16
- M t 2,1-12 - Zsid 2,11-18) Jó érzés olyan
emberrel beszélgetni, aki az örökéletről úgy
beszél, mint a következő óráról, a hajnalban
kelő napról. Ilyen belső látást a Szentlélek ad
hat. Elvezet ahhoz a Jézushoz, akiben megje
lent, aki által kézzelfogható, emberközelségű
lett Isten országa.
k£00 - „Jézus így szólt Atyám, hatalm at ad
tál neki (a Fiúnak) minden halandó felett, hogy
mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet
adjon” (Ján 1 7 ,2 - Mik 5,3 - ITess 5,5-11 Zsid 3,1-6) Az Ú r imádsága örömmel tölthet
el bennünket, mert értünk is könyörög. Amit
mi semmi módon ki nem érdemelhetünk, el
nem érhetünk, azt tőle ajándékképpen meg
kapjuk. Nyíljon meg ajkunk és szívünk hála
adó imára.

Budapesten, 1986. január 5-én

# -R A
szer d a - „Fordulj hozzám Uram, szabadíts
meg, mert irgalmas vagy” (Zsolt 6,5 - Jn
11,21-22 - 2Kor 4,3-6 - Zsid 3,7-19) Keserű
órák, gyötrelmes percek kiáltása szakad ki így
emberi torkokból. Az Istenre utaltság és elhagyatottság fájdalmas lüktetését m ár biztosan
átélted te is. Ne csüggedj! Nem hagy magadra!
Irgalmas arcát megláthatod, felismerheted Jé
zus Krisztusban.
csütörtök - „Egy rövid szempillantásra el
hagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek”
(Ézs 54,7 - Ef 2,4-5 - Apcsel 11,1-8 - Zsid
4,1—13) Van úgy, hogy pillanatok végtelennek
tűnnek, s türelmetlenül várjuk, hogy véget érje
nek. Az egyház szétdarabolt testére is így né
zünk. Isten biztató szava reménységet adhat.
Emberi erőlködés helyett jó erre építeni, ebbe
kapaszkodni.
pé n t ek : - „A hatalmas Isten, az Ú r szól, és
hívja a földet napkelettől napnyugatig” (Zsolt
50,1 - Zsid 12,25 - Rm 16,25-27 - Zsid 4,145,10) Ma is hallhatod hangját. Hívását nem
szabad visszautasítani. M ert rövid a kegyelmi
idő. S mikor újra megszólal, késő lesz már,
ítéletre hív téged!
szo m bat - „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig
a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaad
ni?” (M t 5,13 - Jer 29,7 - Kol 1,24-27 - Zsid
5,11-6,8) Olyan néha a világ, mint egy megízetlenült, megkeseredett, elrontott étel. Talán a
keresztyén ember nem tölti be hivatását? Igen.
De ha kéijük, a Szentlélek újra szolgálatba
állíthat, hogy Jézus szeretetével ízesítsük kör
nyezetünket.
Smidéliusz Zoltán

Gyarmathy Irén

Újév utáni vasárnap az oltárterítő
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet
oltári igéje: Mt 2,13-23; az igehirdetés
alapigéje: Jak 4,10.

Hazatérés
Nem vagyok világjáró típus, de
életemfolyamán a munkám sokszor
szólított idegenbe. Ilyenkor nem
sok időm maradt a hazagondolásra,
napjaimat percekre beosztották.
Amikor végre a haza vivő vonatra
szálltam, a gépbe ültem, első ízben
tudtam pihenni. Akkor jutott min
dig az eszembe az otthonom. Tud
tam, hogy nagyon várnak haza és
amikor az ablakból kinéztem, ami
kor a gépből kiszálltam, biztos vol
tam benne, hogy valaki vár. Valaki,
akinek fontos, hogy vele legyek, él
ményeimet elmeséljem. Boldog,
nagy, felszabadult öröm volt a sok
éjszakába nyúló beszélgetés!
Ma ez másképpen van. Nem vá
rok senkit és rám se vár senki. Per
sze ezt nem szabad szó szerint érte
ni, hiszen mindazoknak, akik sze
retnek, nem közömbös, hogy itthon
vagyok-e velük, vagy sem.
Ezúttal háromhetes külföldi üdü
lésrőljöttem vissza. Hosszúra nyúlt
ez a távollétem. Ez alatt az idő alatt
a postám is felgyülemlett. A leve
lekből kiderült, hogy sokan vártak
vissza. Es visszavárt minden, ami
hozzám tartozik. A szobám, a
könyveim, az ágyam, az íróaszta
lom, az óra a falon és a szőnyeg
puhasága talpam alatt, az írógépem
és a Bibliám. Mindkettő híven őriz
te kezem nyomát. A növényeim, a

Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11.
(úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6.
Hafen scher Károly. Fasor de. 11. G áncs Ala
dár, du. 6. Szirmai Zoltán. Dózsa György út
7. de. fél 9. (úrv.) G áncs Aladár. Üllői út 24.
de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út
S7/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli
12. (magyar úrv.) Kertész Géza. Thaly Kál
mán n. 28. de. 11. (úrv.) R édey Pál. Kőbánya
de. 10. V ető Béla. Vajda Péter o. 33. de. fél
12. V ető Béla. Zugló de. 11. Szabó Lajos.
Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos
u. 22. de. 11. Reuss András. Váci út 129. de.
negyed 10. Zoltai Gyula. Frangepán n. 43.
de. 8. Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy
Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy
Eizsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné
N agy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Ha
vasi Kálmán. Pestlőrinc Szemere-telep de.
háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kis
pest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonynyai Sándor. Kispest Wekerle-,telep de. 8.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Schreiner
Vilmos. Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. fél 11. Sas
halom de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9. K osa Pál. Rá
kosliget de. 11. K osa Pál. Rákoskeresztúr de.
fél 11. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) M adocsai M ik
lós, du. 6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9.
M adocsai M iklós. Óbuda de. 10. (úrv.) G ö 
rög Tibor. XII., Tartsay Vilmos u. 11. de. 9.
R uttkay Elemér, de. 11. Ruttkay Elemér, du.
fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta.
Kelenföld de. 8. Missura Tibor, fél 10, (csalá
di) Missura Tibor, de. 11. (úrv.) W eltler
Ö dön, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út
138. de. 9. Bencze Imre. Kelenvőlgy de. 9.
R ozsé István. Budafok de. 11. R őzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. M ezősi György.

ISTENTISZTELETI REND

karosszékem, kedvenc ceruzám, kész dolgos kezed, hadd szorítsam
egyszóval minden, ami valamilyen meg meleg szeretettel arra kérve, a
formában hasonlít rám, az én ízlése belőled sugárzó fényed továbbra is
met tükrözi, rólam beszél, ö is en megtűrje kicsinyke mécslényemet."
Olvasom a szeretettől átitatott
gem szokott már meg. Kitárom az
ablakokat és a megszokott kép fo  sorokat újra és újra. Nézem a mel
gad. Szemben a nagy fa, a templom lékeltfényképet: az ősz hajú 97 éves
tornya, a játszótér, a ház megko asszonyt, a falon függő hegedűjét,
pott falai és a kis fasor, amely a az ágyát, a virágokat éjjeliszekré
nyén, az ismerős-ismeretlen Lud
kapunkig vezet.
Régi szokásom, hogy mindig elő milla nénit, aki napok-hetek óta itt
ször a postámat bontomfel. így volt várt rám, hogy amikor megérke
ez most is. Legfelül egy ajánlott zem, elsőnek várjon, hogy elmond
levél a felvidéki Ludmilla nénitől. hassa, mit érez irántam.
Felveszem hát gondolatban a ka
Már megismerem az írását. Felbon
tom.
bátomat és kicsinyke mécsesemet
„Rövid látogatásra jöttem - írja kezembe véve elindulok hozzá a ha
-, bocsánatot kérek tőled, hogy az tárokon, hegyeken, erdőségeken
ágyamat is magammal hoztam. keresztül egyenesen abba a picinyke
Nem hagyhatom el, mert sem állni, szobába, amely az ő birodalma, az
sem járni nem tudok".
ö otthona, ahonnan ilyen drága so
(A levélhez mellékelt fénykép rokat küld világgá, hogy megfog
jam a kezét és együtt vándoroljunk
igazolja az írtakat.)
„Nézz meg, hasonlítok-e az el tovább. Két ember, akik sose látták
képzelésedhez? Igaz, ez csak a kül egymást és mégis ilyen mélyen öszsőm, a belsőm láthatatlan. Ezzel szeköti őket a szeretet.
szemben te előnyben vagy, mert a te
Fáradt vagyok, pihenni térek.
belső világodat írásaidon át isme Eloltom a villanyt és mint régen,
rem. Fény vesz tőle körül. Ra gyermekkoromban, letérdelek az
gyogsz. Ez a ritka földi ékszer tett ágyam mellé. Érlelő csend vesz kö
engem tisztelőddé és ezért őriz szi rül. Elcsitult a világ zaja künn is,
vemben a szeretet... .örülnék, ha te bennem is. Miatyánk, ki vagy a
is meglátogatnál, hiszen maholnap mennyekben... körülöttem sok kicsi
végleg távoznom kell... Látogatá mécs gyullad, a hit világossága,
som lejárt, nyújtsd nekem segíteni örök útmutatónk.

Budapesten, 1986. január 6-án,
Vizkereszt ünnepén
Deák tér de. 11. (úrv.) Pintér K ároly, du.
6. Takácsné K ovácsházi Zelm a. Fasor de. 11.
Szirmai Zoltán, du. 6. G áncs Aladár. Kará
csony Sándor u. 31-33. du. 6. Kertész G éza.
Thaly Kálmán u. 28. de. II . R édey Pál. Kőbá
nya de. 10. V ető Béla, du. 6. V ető Béla. Zugló
de. 11. (úrv.) Szabóné M átrai M arianna.
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Bachorecz K ata
lin. Újpest de. -I0.>B!54yILáj6kf Pesterzsébet
de. 10. Pintérné N á g y 'E r z sé b e t/ Pestlőrinc
de. 10. H avasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonynyai Sándor. Pestújhely de. 10. Schreiner
Vilmos. Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. fél 11. Cinkota de. fél 11. Szalay T am ás. Rákoskeresz
túr de. fél 11. K osa László.
Bécsikapu tér de. fél 11. (német), de. 11.
(úrv.) Szebik Imre, du. 6. Szebik Imre. Óbu
da de. 10. G örög Tibor. XII., Tartsay Vilmos
u. 11. de. 11. K őszeghy Tam ás. Pesthidegkút
de. 11. H arm ati Béla. Kelenföld de. 11. M is-%
sura Tibor, du. 6. Bencze Imre. Kelenvőlgy
de. 9. R őzse István. Budafok de. 11. R őzse
István. Cspel du. S. M ezősi G yörgy.

Vízkereszt ünnepén az oltárterítő
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet
oltári igéje: Mt 2,1-2; az igehirdetés
alapigéje: Ézs 49,1-6.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. január 12én, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi rádió. Igét hirdet dr. Karner Ágos
ton, országos főtitkár, Budapest.

A karvezetők
első országos értekezlete
Egyházunkban ötvennél több
gyülekezetben szolgál énekkar.
A karvezetők munkájukat sokszor
nagyon magukra maradottan, köz
ponti irányítás és segítség nélkül
végzik. A tavaszi kiskőrösi énekka
ri találkozó megmutatta, milyen
erőt jelent az egymástól való tanu
lás, a szakértők útbaigazító tanács
adása. így merült fel annak gondo
lata, hogy az énekkarok vezetőit
tanácskozásra hívjuk össze. A ta
lálkozó célja volt az is, hogy átfogó
képet kapjunk az egyházunkban fo
lyó énekkari munkáról, valamint
annak felmérése, milyen jellegű se
gítségre van elsősorban szükség a
kórusmunka támogatására.
Az egész napos értekezlet no
vember 23-án volt az Országos
Egyház székházában Budapesten.
A bevezető igehirdetést egyházunk
pöspök-elnöke, dr. Káldy Zoltán
tartotta. Az igemagyarázat a 24.
zsoltár alapján lelkesítette a karve
zetőket: Istent dicsérő szép munká
jukban meg ne fáradjanak. A nap
fő előadását Beharka Pál baptista
teológiai tanár tartotta „Az ének
kar szolgálata a gyülekezetben”
címmel. Előadásában beszámolt sa
ját egyházának zenei életéről, amely
tudvalévőén igen magas színvona
lú. Hallottunk a baptista egyház
zenei életének százéves fejlődéséről
is, valamint arról a komoly munká
ról, amely a magas színvonalat biz
tosítja: a kottakiadványokról, fia
taljaik szakképzéséről, s a gyüleke
zetekben folyó zenei munkáról.
Igen jelentős tényező, hogy minden
gyülekezetükben működik ének
kar.
Ebéd után Trajtler Gábor zenei
igazgató tájékoztatója hangzott el
Karéneklésünk helyzete és aktuá
lis feladataink” címmel. Beszámolt
a kezdő énekkarokról, a régen
fennállókról, kisebbekről és na
gyobbakról egyaránt. Kiemelte
azokat a kórusokat, amelyek min
den vasárnap énekelnek az isten

HAZAI ESEMENYEK
Személyi-gyülekezeti
változások
Helyettes-lelkészi
megbízások
Sajókaza
1985 szeptember 1-től Sárkány Tibor
miskolci esperes-lelkész,
Kemenesmagasi- Vönöck-Kemenesmihályfa
1985 október 1-től id. Magassy Sán
dor nagysimonyi lelkész,

Kettős jubüeum adott alkalmat az
igen jól sikerült Schütz-estre az
elmúlt esztendőben a budavári
gyülekezetben: 400 éve született
Heinrich Schütz és 30 éves
a gyülekezet Schütz-kórusa. Az
énekkar, amely 1972-ben vette fel
Schütz nevét, egyik fő hivatásának
tudja Schütz kórusmüveinek
megszólaltatását... Mindezt
Madocsai Miklós lelkész bevezető
szavaiból tudjuk, aki konferálta
a műsort.
A műsor ügyes felépítésben ve
zetett az egyszerű Becker zsoltá
roktól, szólózsoltárokon, passió
részleteken, ún. „Bibliai jelenete
ken” át a nyolcszólamú 100. Zsol
tárig, amely kétkórusos techniká
jával illusztrálta Schütz korának
sajátos stílusát: a templom külön
böző helyein felállított kórusok
„felelgetnek” egymásnak és igy

szinte körülveszik a gyülekezetét
az Igével.
Magyar nyelven, jól érthető szö
vegkiejtéssel, valóban „igehirdető”
zenét adott a budavári Schützkórus. Igazi lutheránus zenét hall
hattunk: az Igét alázatosan tolmá
csoló igehirdető kórusmüveket.
A kórus lelkesen és komoly techni
kai felkészültséggel énekelt, és ami
a legfontosabb: érezve ennek a kö
zel 400 éves zenének bibliai szelle
mét! Objektív igehirdetés ez, nem
érzelmes zene. Pneumatikus zene,
amely az ige által munkálkodó
Szentlélek gyümölcse. Igen jól il
lett ebbe a légkörbe Szebik Imre
esperes igehirdetése, aki igazi lu
theránus zeneszemlélettel beszélt
az egyházi zene alapvető feladatá
ról. Hangsúlyozta, hogy Schütz
egész életét az evangélium szolgá
latára szentelte, mert szívét meg
rendítette Isten szeretete.

A befejező szám előtt Madocsai
Miklós köszöntötte a 30 éve szplgáló Csorba István karnagyot és
énekkarát. A hangverseny utáni
testvéri együttléten külön előkerült
még egy kedves jubileum: Csorba
István ebben az évben töltötte be
50. életévét.
Végül álljon itt a kitünően sike
rült est közreműködőinek névsora:
Szemere Erzsébet (szoprán), Bogdány Anna (alt), Basky István
(tenor), Blazsó Sándor (basszus),
Zábó Gyula (bariton), Szebik Ildi
kó (orgona-continuo). Az ének és
zenekart Csorba István vezényelte.
A Schütz-kórus kamarakórusát
vezényelte Táborszkyné Ruthner
Judit.
örültünk a zsúfolt templomnak
hogy így sokan részesülhettek í
Schütz-est felemelő egyházzenei él
ményében.
Gáncs Aladár

Orosházán született, ahol édesapja egyházi tanító, majd a gyüle
kezet főkántora volt. A zene iránti
szeretetet tőle örökölte. Képessé
geit azzal fejlesztette, hogy már 11
éves korában zongorázni tanult.
A polgári iskola elvégzése
után a szarvasi Tanítóképző Inté
zetben folytatta tanulmányait.
1939-ben képesítőzött és egyben
kántori oklevelet szerzett. Ezután

Buczolich Márta lelkészi munkatárs
1985 november 1-től a budahegyvidéki
gyülekezetbe teljes munkaidőbeni szol
gálatra kapott megbízást, egyidőben
mentesült az Üllői úti Szeretetotthon
ban végzett szolgálat alól.
MEGJELENT!
Kutas Kálmán

Egy emberélet

1985 december 1-től Fehér Károly
szombathelyi esperes-lelkész,

verseskötet

N ógrid

Ára: 106,— Ft
M egrendelhető,
m egvásárolható a

1985 december 10-től Rezessy M ik
lós ipolyvecei lelkész kapott megbízást.

Tóth Lenke

Schütz-est a Várban

Sajókaza
A gyülekezet főhivatású gyülekezeti
munkatársként alkalmazta Balázs Ti
bort, beiktatása 1985 december 7-én
volt.

Kissomlyó

A HÉT P O R T R É JA

30 é v e s a S chütz-kórus

tiszteleteken. Örömmel közölte,
hogy a Bach-kantáták előadásának
színvonalára már hét énekkarunk
jutott el: a Budavárban, a Deák
téren, Kelenföldön, Nagytarcsán,
Nyíregyházán, Oroszlányban és a
Sopronban működők. Az egyház
megyék közül a Pest megyei egy
házmegye 15 énekkarának rendsze
res munkáját állította példaképül a
többiek elé.
A beszámolót a részkérdésekről
szóló korreferátumok egészítették
ki. Ifj. Hafenscher Károly csengődi
lelkész az egyházi kottakinccsel va
ló közös gazdálkodás kérdéseiről
szólt. Nagy Dániel oroszlányi kar
nagy azt hangsúlyozta, hogy az
énekkari munka alapja a lelki mun
ka: a szakmai képzésnek és a lelki
pásztorolásnak egyensúlyban kell
lennie. Végül a karvezetők tájékoz
tatást kaptak a munkájukban jól
felhasználható
kórusgyűjtemé
nyekről, ezekkel a helyszínen meg is
ismerkedhettek.
Az értekezleten kitűnt: szükséges
a kórusvezetők számára legalább
egy két hetes továbbképzést tartani.
Erre lehetőség van Foton július 22től augusztus 2-ig kellő számú je
lentkező esetén. Nagy örömre szol
gált a kiskőrösi gyülekezet felaján
lása, hogy 1986-ban ismét szívesen
látják vendégül az énekkarok or
szágos találkozójának résztvevőit.
Az előadásokat követő megbe
széléseken és a fórumon világossá
vált, hogy az elhangzottak a karve
zetők számára rendkívül hasznosak
és inspirálók voltak. Valóban jól
összefogott munkára van szükség,
ha tovább akarunk lépni egyhá
zunk énekkari munkájában. Úgy
hisszük, ez a szolgálat mind a részt
vevő egyéneknek, mind a gyüleke
zeteknek igazán fontos, s erre az
eddigieknél többet kell és érdemes
áldoznunk.
Az értekezletet Tóth-Szöllös Mi
hály esperes záró áhítatával fejező
dött be.

két évig helyettes tanítónőként
működött.
Életében 1943. év nyara hozott
döntő fordulatot, amikor Győrbe
ment, hogy a diakonisszák szolgá
latát vállalja. Magára öltve a dia
konissza formaruhát, örömmel fo
gadta a kiküldetést Vásájosmiskére, ahol 1944—46-ig diakonissza
tanítónőként és kántorként végzett
szolgálatot. Innét Mezőlakra he
lyezték, ahol 1951-ig látta el a kán
tori és a gyülekezeti nővéri felada
tokat. Életének következő állomá
sa Tét volt, ahol az előbbi beosz
tásban szolgált 1955-ig.
Ekkor újabb fordulat követke
zett be életpályáján. Édesapja hí
vására hazatért Orosházára, ahol
1974-ig, nyugdíjazásáig segédkán
torként szolgált.
Az orgonajáték mindig nagy
örömöt szerzett számára. Egyházi
énekeink szivéhez nőttek. Éppen
ezért nyugdíjasként is szívesen ül
az orgonapadra vagy a harmoni
um mellé, hogy szeretetből fakadó
szolgálatával gazdagítsa Isten di
cséretét, akinek hálás gyermeke
ként éli közöttünk Krisztusban hí
vő, diakóniai lelkületű életét.

Kapható!

Sajtóosztályon.

Halálozás
Kühn Ernő nógrádi lelkész 1985 de
cember 1-én 72 éves korában Nógrádon elhunyt.
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Bizony igaz a szólásmondás, hogy
a szülők, ha semmi egyebet nem
tennének is, tulajdon gyermekeiken
üdvösséget nyerhetnek. Isten helyes
szolgálatára való gyermeknevelés
ér annyit, mint két tele marék jócse
lekedet. (Luther)
v ____ _______________________________________
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Rem énységgel nézünk
a jövőbe
Verőfényes nap fogadta az Fokozott felelősséggel szólt
ország távoli részéiről érkező dr. Nagy Gyula püspök a lel
presbitereket november 28-án készi létszám szükséges növe
Üllői úti székházunk épületébe. kedéséről. Majd az intézmé
Az őszvégi, szokatlanul kelle nyes és gyülekezeti diakóniai
mes napsütés mintha szimboli munka fontosságát emelte ki.
kusan is kifejezésre juttatta vol- Örömmel számolt be arról,
II na a kerület legmagasabb szin hogy átadta rendeltetésének a
tű testületé ülésének derűs lég nyíregyházi Élim Gyermekott
körét és jövőbe vetett kemény hon Sztehló Gábor üdülőjét a
ségét.
tokaji volt parókiális épület
Dr. N agy Gyula püspök egy. ben, és használatba vettük a
évre visszatekintő jelentésében budai szeretetotthon új, há
! eseményekben, munkában gaz rom szintes épületszárnyát.
dag esztendőről adott számot. Egyházkerületünk gyülekeze
Szólt arról a teológiai alap teiben 111 lelkész, 23 segédlel
ról, amelyen tájékozódva vé kész, ill. gyülekezeti munka
gezzük szolgálatunkat. Feltette társ és 289 önkéntes munkás
a kérdést: miért él az egyház az látta el a szolgálatot. Örvende
idői világban, mi létének és tes, hogy az elmúlt évekhez ké
szolgálatának értelme? Napja pest nőtt a hitoktatásban részt
inkban újra találkozunk azzal vevők száma, az úrvacsorázók
a téves látással, amely e kettőt, részvétele és a gyermek- és if
az egyházat és a világot, egy júsági bibliaórák száma is nö
mással szembeállítja. Az egy vekedett. Sajnálatosan csök
házi konzervativizmus és fun- kent a keresztelések és eskü
damentalizmus irányzata e sa vők kérése gyülekezeteinkben.
játos ellentétre épül. Akik haj- Híveink anyagi áldozatkészsé
I lamosak e beszűkült és hamisge nem változott; renoválások
nézet elfogadására, elfelejtik, esetén örvendetesen nagy fele
t hogy a bűnös és Istentől elsza lősségről tanúskodnak gyüle
kadt világ mai létformájában is kezeteink.
látnunk kell Isten teremtett viPüspöki szolgálatai során ke
> lágát, amelyet meg akar szaba rületünk főpásztora 41 gyüle
dítani és szüntelen meg akar kezetben és 3 szeretetintézújítani. Ebbe a világba küldte ményben szolgált az előző gyű
Fiát. Ebben a világban mun lés óta eltelt időszakban. Több
kálkodik a Szent Lélek. Ezért megyei és városi tanács elnöké
az egyház sem tehet mást, mint vel folytatott fontos tárgyalást.
hogy a világért él és szolgál. Nemzetközi szolgálatai Argen
Ugyanakkor tudja, hogy maga tínától Ausztrián és Genfen át
is megváltásra szorul. A világ- Kínáig terjedtek. Itthon pedig
keresztyénség nagyobb részé részt vett a nagyjelentőségű
ben ez a látás egybekapcsoló Európai Kulturális Fórum ma
dik a teremtett világ megőrzé gyar delegációjának munkájá
séért és megváltásáért való fele ban. Végül elismeréssel és kö
szönettel szólt a nyugállo
lősséggel.
Ezt követően egyházkerüle mányba került lelkészek szol
tünk főpásztora szólt a nemzet gálatáról, egyházunk vezetői és
közi helyzet - feszültségek kö közvetlen munkatársai - köz
zepette is mutatkozó - remény- tük Kari Károly egyházkerületi
teljes jeleiről. A Genfben elkez- felügyelőhelyettes - hűséges,
dődött tárgyalások folytatása megbízható feladatvállalásáról
ként véget érhet az esztelen és segítségéről.
I
fegyverkezési verseny. Az egy Az alapos teológiai átgon
házak felelős vezetői a békés doltsággal elkészített és a gyü
W tárgyalások erősítéséért, a béke lekezetek életének minden
"lelki hátterének minden irány részletére kitekintő püspöki je
ban való megvalósításáért lentéshez elemző módon szól
munkálkodnak. így a mi egy tak hozzá: dr. Nagy'István teo
lógiai professzor, Szabó Gyula,
házunk is.
Majd egyházunk szolgálatát Bárány Gyula, Fehér Károly és
értékelte dr. Nagy Gyula püs Szebik Im re esperesek. Majd
pök népünk körében. Megálla az egyes munkaágak előadói
pította, hogy a magyar állam és terjesztették elő jelentésüket a
egyházunk közti kapcsolat egy kerületre vonatkozó részlete
mást segítő, sok területen ör zéssel. Különösen élénk vita
vendetesen tovább épül és gaz alakult ki egyházunk lelkész
dagodik. Lelkészeink részvéte képzéséről és az utánpótlás
le a különböző társadalmi szer biztosításáról, amely a Kerüle
vek - a tanácsok és a Hazafias ti Presbitérium felelősségét
Népfront - munkájában ennek tükrözte.
Istennek legyen hála az el
nyilvánvaló jele.
végzett
szolgálatokért, s amit Ő
Egyházkerületünk élete végzett
el híveink életében.
140 anyagyülekezetben és 883
szórványban - képezte a jelen „Mert jó az Úr, örökké tart
tés további részét. A nyolc > szeretete és hűsége nemzedékLelkészi Munkaközösségben ről-nemzedékre” (100. zsoltár
76 ülésen gazdagították a lel 5. v.)
Szebik Imre
készek teológiai ismereteiket.
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Tanácskozás
az Emberi Jogok
Napja alkalmából
A Magyar ENSZ Társaság és a
Magyar Jogász Szövetség 1985. de
cember 10-én, az Emberi Jogok
Napja alkalmából - amelyről az
ENSZ 1950-ben hozott határozata
alapján e napon világszerte megem
lékeztek - tanácskozást tartottak a
Hazafias Népfront Országos Taná
csának Székházában, felidézték azt,
hogy 1948. december 10-én, az
ENSZ harmadik közgyűlése adta ki
az emberi jogok egyetemes nyilatko
zatát.
A Magyar ENSZ Társaság elnöke:
Dr. Simái Mihály akadémikus kö
szöntötte a megjelenteket és nyitotta
meg a tanácskozást. A napirenden
három előadás szerepelt. Bevezető
előadást Dr. Matolcsy Károly, a Ma
gyar Nemzet főszerkesztő helyette
se, a Magyar ENSZ Társaság Intéző
bizottságának tagja tartott „Meg
emlékezés az Emberi Jogok Napjá
ról" címmel. D. Uranovicz Imre nagy
követ „Az emberi jogokról rendezett
ottawai szakértői értekezlet tapasz
talataidról, Nádor György, a Nem
zetközi Kulturális Intézet főigazgató
ja, a Kulturális Fórum Magyar Nem
zeti Bizottságának titkára pedig „Az
Európai Kulturális Fórum” címmel
tartott előadást.
Az emlékülésen az egyházak kép
viseletében a Magyar ENSZ Társa
ság Intézőbizottságának két tagja:
Dr. Aranyos Zoltán zsinati tanácsos
és Biró Imre kanonok, az Országos
Béketanács Egyházközi Békebizott
ságának, illetve Katolikus Bizottsá
gának főtitkára vett részt.

Egyházi hozzájárulás a H azafias Népfront V III. kongresszusán

„Egyenrangúként
ebben a társadalomban”
A m int olvasóink a napilapokból,
a rádióból, televízióból már értesül
tek , a nem zeti ö sszefo g á s jegyében
ü lésezett az elm últ esztendő decem 
berében a H azafias N épfront V III.
kongresszusa. A felelősséggel, az
őszinte n yíltsággal áthatott tanács
k ozáson életünk szám os kérdése ke
rült napirendre.
P o zsg a y Im re főtitk ár szavaival
élve a kongresszus népgyűlés volt.
N em lekerekítetten, hanem aránya
iban m egfelelően tárgyalta az el
m últ évek erk ölcsi, gazd asági, poli
tik ai tap asztalatait. J ó l eső érzés
volt hallgatni az egyházak közre
m űködésére vonatkozó észrevétele
k et. L átni azt, hogy öröm m el fo
gad ta a kongresszus azt a segítséget
is, am elyet az egyházak az ifjúság
nevelésében való részvételtől, a béke
védelm én, a dem okrácia szélesíté
sén át a családvédelem ig és so k m ás
kérdésben felajánlottak.
A nem zeti ö sszefo g á st, az egyh á
zi részvételt m i sem jellem zi jobban,
mint az a tény, hogy 1980-ban 672
egyh ázi szem ély vett részt országo
san a H N F m unkájában. A z 1985ö s választások után 857-re em elke
d ett e szám .
A V III. kongresszuson felszólalt
egyházi szem élyek sorából m ost k i
em elten közöljük dr. K áldy Z oltán
püspök-elnök beszédének részleteit.

ELŐ VIZ
A z evangélium „Az Úr igéje pedig
hódításának növekedett
nincsenek korlátái és terjedt”
ApCsel 12,24
A növekedés az életjelenségek
hez tartozik. Az élők világára jel
lemző, a növényekre és állatokra
éppen úgy, mint az emberekre. Fa
jonként, de azon belül egyénen
ként is különböző a növekedés le
folyása, sebessége, tartalma és rit
musa, számos környezeti tényező
is mélyrehatóan befolyásolja azt, de törvényszerűen végbemegy. Az
élet tartozéka. Növekedés nincs
élet nélkül, de az élettel szükségsze
rűen velejár. Elet és növekedés el
választhatatlanok.
Isten igéje is azért növekedik,
mert élet van benne. „Isten igéje élő
és ható” I mondja Isten szaváról a
Zsidókhoz írt levél (4,12). Isten sza
vának csodája ez. Szava nem csu
pán a közlés eszköze, mint az eihberi szó, hanem hatalom, amely cse
lekszik, és világosság, amely kinyi
latkoztat - mondja róla egy bibliai
szótár. Teremtő szó: „Az Úr igéje
alkotta az eget..., amit ő mondott,
meglett, és amit parancsolt, elő
állott” (Zsolt 33,6). Éltető szó:
„Hatalmas szavával hordozza a
mindenséget” (Zsid 1,3). Megeleve
nítő szó: „Romolhatatlan magból
születtetek újjá, Isten élő és mara
dandó igéje által” (lPt 1,23). Örök
kévaló szó: „Elszárad a fű, elhervad
a virág, de Istenünk igéje örökre
megmarad” (És 40,8).
Ilyen élő módon jön az Úr igéje
hozzánk közel és növekedik ben
nünk. „Beszéded megelevenít en
gem” - fedezi fel csodálkozó
örömmel a zsoltáros is Isten igéjé
nek élő valóságát és éltető hatal
mát (Zsolt 119,50). Egyszer bűn-
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bocsánatot hirdet, máskor gyász
ban vigasztal. Reménységet közve
tít és örömöt nyújt. Hitemet erősíti
és szeretetemet növeli. Elveszi a
csüggedést és nyitottá tesz mások
felé. Urunk teszi ezt szaván keresz
tül. Csak szó, amelyik megterhelt
az emberi közvetítés esendőségével
is. Mégis, mert az Úr igéje, megele
venítő élet számunkra, amelyik nö
vekedik bennünk. Valóban nem
csak kenyérrel kell élnünk, „ha
nem minden igével, amely Isten
szájából jön (Mt 4,4).
Másokban is növekedve terjed
közöttünk is. A növekedés életje
lensége a növényélettan szerint
megfordíthatatlan térfogat- és tö
meggyarapodás. Az élő ige életje
lensége is ez a folyamatos gyarapo
dás. Terjed megfordíthatatlanul és
megállíthatatlanul. Meggyőződés
sel hirdették ezt az apostolok is: ha
őket korlátozzák is bilincsek, „az
Isten igéje viszont nincs megbilin
cselve” (2Tim 2,9). Miért is félte
nénk? Győzelme nem rajtunk mú
lik. Ez esetben régen felszámoló
dott volna. Terjedésének biztosíté
ka önmagában van, ahogyan min
den élőlény növekedése genetikai
lag szabályozott. Nem tud nem nö
vekedni, mert az élet beleírt prog
ramja ez. Ugyanígy növekszik és
teljed Isten igéje is, mert Isten bele
írt programja ez, az Isten által
adott élete biztosítja. Nézzünk je
lenére és jövőjére reménységgel.
Növekedése nem áll meg, terjedése
nem szűnhet meg soha. Istennek
gondja van igéjére (Jer 1,12).
Zászkaliczky Péter

Kállay Gyula a HNF elnöke és Pozsgay Imre a HNF főtitkára találkozott, s baráti
beszélgetést folytatott a magyarországi egyházaknak és felekezeteknek a kongreszszuson résztvevő képviselőivel.
mti f o t o - M anek Attila

Tisztelt Kongresszus!
...Magyarországon . az egyhá
zam, az evangélikus egyház otthon
érzi magát ebben a társadalom
ban, otthon érzi magát, még akkor
is, ha megvan az egyházamnak velem együtt - a kritikája is, de
otthon vagyunk. Az egyház nem
idegen ebben az országban. Szeret
ném nagyon megköszönni ennek a
kongresszusnak és a kongresszu
son keresztül egész társadalmunk
nak, hogy a társadalom sem érez
bennünket idegennek...
Végignéztem ezeket a feliratokat
itt a kongresszusi teremben. Meg
akadt a szemem ezen: Erősítsük a
szocialista nemzeti egységet! Ha
megengedik, ezzel kapcsolatban
hadd mondjak néhány szót. A Ha
zafias Népfront ezért nagyon sokat
tett. Jól tette, helyesen, jó módsze
rekkel, jó célkitűzésekkel. Örülünk
annak, hogy az egyházaknak is fó
rumot adott. Az egyházak képvise
lőinek, így mi, az egyházak képvi
selői, gyülekezeti tagok nemcsak
egyszerűen élvezői vagyunk an
nak, amit mások dolgoztak a né
pért, hanem mi is a néppé! együtt
dolgozunk a közös célokért. Nem
egyszerűen haszonélvezők, hanem
cselekvők vagyunk a célokért és
eredményekért. Egy kis büszkeség-

más lehetőség és holnap sem lesz
más lehetőség, csak a béke, vagy
nem leszünk. Ez ma már világos.
Itt nukleáris elrettentésre jövőt
építeni nem lehet. Békét félelemre
építeni nem lehet, hanem bizalom
ra, közös munkára, közös cselek
vésre. Ide kellene eljutnia az embe
riségnek. Remélem, hogy ezt szív
ben, lélekben, értelemben az embe
riség többsége be fogja látni, de
nekünk itthon magyaroknak a Ha
zafias Népfronton keresztül is meg
kell erősítenünk ezt a gondolatot.
Annyit szenvedtünk háborúktól,
hogy elegünk van. Nekünk nem
kell!
A második, az élet. Az élet szere
tete. Egység az élet szeretetében.
Nekem külföldön egy püspök azt
mondta, - nem tudtam napokig
miatta aludni -, Önök még roszszabb helyzetben vannak, mint mi.
Megkérdeztem, hogy miért? Önök nem akarnak élni! - mon
dotta. Nagyon felkaptam a feje
met: ez nem igaz, élni akarunk! De
ő kezdte felsorolni a gyermekek
fogyását, az öngyilkosságot, a ká
bítószert, az alkoholt stb.-t. Önök nem akarnak élni!
Tiltakozzunk ellene, mi élni aka
runk, igenis, élni akarunk, ennek a
népnek van jövője! De az életnek

Kongrcsszusi pillanatok

gél hadd mondjam, hogy a hívők
eredményei is benne vannak eb
ben, amit elértünk. Termelőszö
vetkezetekben, gyárakban, műsza
ki értelmiségnél, pedagógusok
nál... Ezzel kapcsolatban négy
vagy öt hangsúlyra tenném a szót.
Éspedig, hogy miben kellene ne
künk, vagy kell ezt a nemzeti egy
séget erősíteni.
*
Az első, amit így mondok, a bé
ke. Ne tessék szólamnak tekinteni,
béke, béke csakis a béke. Nincs

MTI FOTO - Pólya Zoltán

a tiszteletét, az abban való egysé
get, azt nagyon fel kellene fokozni.
...Amikor Káin megölte Ábelt,
így szólt Isten: Hol van a te testvé
red, Ábel? - Káin odalökte: Önző
je vagyok én testvéremnek? Erre
azt mondta Isten: Igen, de a vére
kiált. Kiáltott... Az élet olyan drá
ga, olyan nagy, hogy ha azt elve
szik, kiált, ordít! Az égre kiált!
Schweitzer Albert óriásira érté
kelte az életet, tudjuk nagyon jól.
(F o ly ta tá s a 3. oldalon)
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1Kir 17,1-6

GYERMEKEKNEK
Hogyan tart meg Isten?

Ajándékai által
Isten népe, Izrael sokszor hűtlen ben nem lesz sem harmat, sem
lett Istenhez. Elfeledkeztek atyáik, eső, csak ha én mondom." Vesze
Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéről, delmes dolog volt ilyen hírt vinni a
arról az Istenről aki kiszabadította királynak. De valakinek meg kellett
őket az egyiptomi fogságból, aki mondani neki, hogy egyedül Isten
szolgája, Mózes által szövetséget az Úr. A királynak meg kellett tud
kötött velük a Sinai hegyen. Izrael nia ezt. Tudnia kellett, hogy ros?királyai között is voltak olyanok, szat tett. Tudnia kellett azt is, hogy
akik nyíltan hátat fordítottak Isten ő a hibás, ha veszedelem és baj éri
az országot. Mert nagy veszede
nek.
Ilyen volt Omri király, aki Samá- lem volt ez: ha nem esik az eső, ha
riát alapította. Nem volt jó király. még harmat sincs, a rettenetes for
Nem hallgatott Istenre és azt tette, róságban kiszárad minden, nincs

amit akart. Az idegen népek iste
neit jobbnak tartotta és hozzájuk
imádkozott. Még egy templomot is
épített Baal istennek Samária he
gyén. Fia, Aháb még rosszabb ki
rály volt, rosszabb, mint bárki előt
te. Feleségül vett egy pogány her
cegnőt, Jezábelt. Jezábel nem is
merte Istent; nem is akarta megis
merni. Magával hozta pogány iste
neinek papjait. Ezek azt mondták:
az istenekhez kell imádkozni és
áldozatot kell bemutatni nekik,
hogy legyen eső, növekedjen a ga
bona, legyen bőven ennivalónk.
Bár Aháb ismerte Istent, mégis tet
szett ez neki. Oltárokat építtetett az
idegen isteneknek. Mintha nem Is
ten lenne az egyetlen, akitől min
den ajándékot kapunk, aki'az esőt
adja, aki az életünkről gondosko
dik.
Egyik nap jött valaki Ahábhoz.
Illésnek hívták. Próféta volt. Olyan
ember, aki ismeri Isten akaratát és
akinek az a feladata, hogy ezt
megmondja az embereknek. Oda
lépett a király elé és így szólt: „Is
tenre mondom, akinek én szolgá
lok, hogy ezekben az esztendők-

mit aratni, nincs gyümölcs, nincs
takarmány, nincs gabona. Nincs
kenyér, az egész országban éhez
ni fognak az emberek. így is tör
tént. Nem volt több eső, elszáradt
minden, nagy éhínség sújtotta az
országot.
A király nagyon megharagudott
Illésre. A prófétának menekülnie
kellett. Isten azt mondta neki: Menj,
rejtőzz el a Kerit-patak mellett! Én
magam fogok gondoskodni rólad.'
Ihatsz a patakból, lesz ennivalód
is, mert megparancsolom a hollók
nak, hogy tápláljanak téged.
így is történt. A próféta elrejtő
zött a Kerit-patak mellett. A hollók
hordtak neki kenyeret és húst, és
a patakból ivott. Illés tudta: Isten
velem van, megőriz engem, nyu
godtan rábízhatom magam. Meg
tapasztalta azt, hogy Istentől ka
punk mindent, ami az életünkhöz
kell. Isten adja az esőt, ö gondos
kodik a táplálékunkról, a megélhe
tésünkről. Akik Istenre bízzák ma
gukat, akik hisznek ígéreteinek,
azok megtapasztalják: Isten meg
tart és megőriz az életveszedelem
ben is.
Nagyné Ferenczy Erzsébet

Zsolt 97,1-12

ÁRADJON AZ IGAZSÁG!
Luther Mártonnak mondta valaki: „Ha tudnám, hogy ta
lálkozhatok Istennel, a világ végére is elmennék.” Luther
szerényen kioktatta, amikor tudomására hozta, hogy nem kell
„messze útra” indulnia, hanem vegye kezébe a Szentirást...
Nekünk is tudnunk kell, hogy az igén keresztül állandóan
Jézus jön hozzánk, mégpedig azért, hogy Istenhez vezessen
minket. Ő mondta: „Senki sem mehet az Atyához, csak álta
lam.” Igen, Istenhez csak ezen az úton, a testté lett Ige által
juthat el az ember. Vajon, milyen a találkozás? Számolnunk
kell azzal, hogy a találkozás maga félelmetes, hiszen a bűnös
ember találkozik a szent Istennel. A hatása azonban örömtel
jes, mert mint igénkből is érzékelhető, azért veszi fel velünk
a kapcsolatot, hogy igazságot és jogosságot teremtsen. Fiát
is azért küldte el, hogy „az Ördög munkáit lerontsa”. Ez a
nagy harc a szent Isten dicsősége, s ebben rejlik a Benne hívők
öröme, amely reménységet és bizalmat ébreszt a bűnöket
keményen megítélő Istenben.
Ez az Isten szólít meg mindnyájunkat: „Ti akik szeretitek
az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot”. Sok rosszal telített vilá
gunkban örüljünk neki, de ne feledjük el, hogy Isten részéről
már megtörtént a döntés, de népének is harcolnia kell minden
rossz ellen. Ugyan, szerethetjük-e Istent úgy, hogy közben
nem vesszük észre azokat a bűnöket, melyek éppen bennünk,
körülöttünk vagy a világ valamely részén dúlnak? Ha szoro
sabb kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztus tanításával, akkor
kezdjük a dolgokat valódi mivoltukban látni és értékelni.
Akkor vesszük komolyan azokat. Sájnos, sok rossz felett
elsiklik a tekintetünk. Saját bűneinket palástoljuk, önvizsgá
latot ritkán tartunk, mások nehéz helyzete pedig sok esetben
semleges számunkra. Közömbösek vagyunk, pedig ez nem jó!
Igénk fentebb kiemelt verse arra biztat, hogy keresnünk és
cselekednünk kell a jót, s felvenni a harcot minden rossz ellen.
A jó és rossz közötti választás nem elméleti dolog. A jó, amire
törekedni kell, a rossz, amit el kell vetni, nem valami elvont
fogalom. Találkozunk velük az életben. A „bőrünkön” ta
pasztaljuk. Vajon, melyikkel találkozunk többször? Kortárs
írónk egyik főszereplője mondja: „Sokat jártam a világban,
jót kerestem, de hiába.” Hála Isten, mi sok jót látunk és
élvezünk, de ugyanakkor sok meglévő és betörő rosszal is
találkozunk, - alkoholizmus, kábítószer, stb... Figyelmezte
tőül ide illik egy olasz sportvezető véleménye, még akkor is
ha más vonatkozásban mondta: „Ha a rossz megered, hama
rosan zuhog.” Hiába mondjuk, addig nem szeretjük Istent,
amíg elnézünk sok egyéni és társadalmi bűn felett! A keresz
tyén ember szerepét abban kell látnunk, hogy megoldást ke
res, megoldásra segít minden társadalmi probléma rendezésé
ben. A hozzánk közel állókkal szemben sem lehetünk elnéző
ek, ugyanakkor a tőlünk fizikailag vagy felfogásban távol
lévők gondja is a miénk kell, hogy legyen.
Igénk utolsó verse örvendezésre szólít. Igaz öröme csak
azoknak lehet, akik Isten indítására jobb irányba akarják és
tudják segíteni gyermekeiket... akik a békéltetés sokszor ke
serves szolgálatát végzik haragosok között... akik imádság
ban könyörögnek az igazságtalanság miatt szenvedők sorsá
nak jobbra fordulásáért... akik nemcsak ágálnak a környezet
szennyeződése miatt, hanem teljes odaadással óvják maguk és
környezetük tisztaságát, épségét, egészségét... Igen, öröm a
jónak apró felvillanása, érzékelése is. S minden kis emberi
besegítés is az Isten dicsőség szolgálja, Aki igazságot és jogos
ságot, jóságot és békességet szeretne szemlélni a földön!
Péter Jenő

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk, igaz Isten! Eléd visszük minden életrend gondját és baját. Te
tudsz ezekről. Megváltjuk előtted, hogy sokszor nem jártuk az igazak
útját. Nevelj, taníts, formálj bennünket, hogy törekedjünk a jóra és
mindent kizárjunk életünkből, ami nem egyezik akaratoddal. Hadd
mutassuk meg ilyen módon, hogy szeretünk Téged! Ámen!

Három svéd költőnő vállalko
zott arra, hogy művészi igénnyel
visszaadjon valamit a gyermekek
lelkivilágából. Nem könnyű vállal
kozás az ilyen, sok kísértéssel,
buktatóval jár. A kötetben lévő
versek nagy élményt jelentenek,
gyermeknek és felnőttnek egy
aránt. Úgy tűnik, tökéletesen sike
rült a gyermekekkel való azonosu
lás, az a bizonyos, ma sokat emle
getett empátia, a beleélés mások
helyzetébe, örömeibe, gondjaiba.
Csupa olyasmiket szólaltatnak
meg e versek, miket talán a legtöbb
gyermek hasonlóan érez és lát és
így írna őmaga is, ha a versíráshoz
értene és ha egyáltalán másokat
érdekelne, hogy az ő gyermekszí
vét mi nyomja. Témában, vala
mint hangvételben minden jelentős
kérdés és árnyalat helyet kap:
öröm és szomorúság, továbbá si
ker, csalódás, játékos pajkosság,
majd hirtelen a másik oldalon felnőttes komolyság. Most, e versek
ből vett 1-1 részlettel forduljunk
mi is e szép, fájdalmas, titokzatos
világ felé.
Holnap leszek nyolcéves
Ez persze nagyon klassz.
Megkapom talán a hármas
fémépítőt,
Megkapom talán a legújabb
Beatles-lemezt,
de lehet, hogy az túl sokba
kerül.
Miért lógatom úgy az orrom?
Meg tortát is fogok kapni.
Holnap nyolcéves leszek,
és nem leszek már hétéves soha
többé.
Miért?
Miért hivják a széket
éppen széknek?
Miért mondjuk a késre, hogy kés?
és honnan tudjuk, hogy a boglya
boglya?
Ki adott nevet a dolgoknak
legelőször?
Ki volt a Névadó?
Bélyeg
Bélyeget gyűjtöttem.
Papa hozott egyszer egy kilót.
Azóta nem gyűjtök bélyeget.
Milyen kár
Milyen kár, hogy
nincs cipzár a banánon!
Ha csak a felét akarom megenni,
bezárhatnám a maradékot.

Néha vson t vázról álmodok
csak elindul felém,
jön közelebb, egyre közelebb.
Nem bírom tovább, visítok
és felébredek.
- Csak álom volt mondja anya.
Mintha sokat segítene,
hogy a szörnyűség itt belül van
és nem ott kívül.
Gyereknek lenni azért rossz
mert igazán sehová
nem tartozol.
Persze nagyon klassz
hogy derék szüleid vannak
és egészen kitűnő testvéreid
- ha vannak mégis
nincs semmid, amit magad
választottál.
Szerelem
Sten-Malténak nagy, vörös és elálló
füle van!
Nekem tetszik
a nagy, vörös és elálló
fül.
Anyuban azt nem bírom
hogy mindenre tud mondani
valami okosat.
Ha volna apukám
ő lenne a legerősebb.
Kocsival járna
és a kocsiajtó hangosan
becsapódna
mikor hazajön.
Pipázna
és benzinszaga volna
és minden este hancúrozna velem.
Aztán újságot olvasna
vagy kiabálna velem: Mi lesz így
belőled, te kölyök?
Volna egy hatalmas télikabátja
és abban elbújnék előle.
Ha volna apukám.
Mónáéknál
úgy beszélnek a gyerekkel
mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?” kérdik
- Móna papája meg a mamája „Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb?
Szerinted hogy kéne csinálni?”
Szeretném, ha a Mónáéknál nálunk lenne.
Sóderparti
Daniel
aki az osztályunkba jár,
a vacsórát Sóderpartinak hívja
„Sódert eszel vacsorára?”
kérdeztem egyszer.
„Húst eszünk
és mindenki nyomhatja a sódert
és senki se mondja
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja.
Mégiscsak lükén hangzik, hogy
-- Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az
már igen!.
Nálunk csak olyan közönséges
Vacsora van.
Van hozzá közöd?
- Van hozzá közöd
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül épp itt él,
épp most,
és akitől függ,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz,
talán, igen.
Győr Sándor

M agától tanulta meg a könyvkötészetet

JANUÁRI KRÓNIKA

1957-ben figyelt fel rá Sztehlo Gábor testvérünk..."
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1 0 0 éve,

12 5 éve,

4 0 0 éve,

1886. január l-én Aradon született
KUNCZ ALADÁR író. Pesten
járt egyetemre. Latin-magyar-görög szakos tanári diplomája volt.
Az I. világháború Párizsban érte.
Franciaországban 5 évig volt kü
lönböző internáló táborokban
mint polgári internált. - Ezt az 5
esztendőt írta meg a Fekete kolos
tor c. regényében (1931). - Hazaér
kezve újra tanár lett, majd külön
böző folyóiratokat szerkesztett.
1923-ban Kolozsvárra költözött,
ahol a romániai magyarság kultu
rális életében tevékenykedett. 1931.
június 24-én Budapesten halt meg.

1861. január 13-án született Ungváron GYÖNGYÖSSY LÁSZLÓ
irodalomtörténész, Petőfi-kutató.
1879-től Budapesten tanult az
egyetemen, majd újságíróként
munkálkodott (Magyar Föld, Pes
ti Hírlap, Szegedi Napló). 1886ban Aszódon lett tanár a gimná
ziumban, majd Hajdúnánáson
(1887), Máramaroson (1890) és
Temesváron (1894) tanított. Regé
nyei, verseskötete, elbeszélései és
irodalomtörténeti munkái jelentek
meg. 1925. február 23-án Budapes
ten halt meg.

1 0 0 éve,

5 0 éve,

1586. január 25-én halt meg
Wittenbergben Lucas CRA
NACH festő, akinek édesapja
volt a reformáció festője. - Wit
tenbergben született 1515. októ
ber 4-en. A bátyja is festő volt.
Második házassága révén Melanchthonnal is rokonságba ke
rült. 1550 táján a Cranach festő
műhely irányítója lett. Tagja volt
a városi tanácsnak (1549). 1565től a város polgármesterévé vá
lasztották, 1568-től azonban újra
festőként dolgozott a szász válasz
tófejedelem, a dán király, s Ferdinánd, Ausztria főhercege megren
delésére is. Georg Mylius szuper
intendens állt a koporsója mellett
Wittenbergben.

1886. január 8-án született Drává
tokon CSIKESZ SÁNDOR refor
mátus teológiai tanár, a soproni
evangélikus teológiai fakultás teo
lógiai díszdoktora (1934). - Joghall
gató volt Kecskeméten, majd teoló
gus lett Budapesten, és Berlinben
(1908). Cegléden volt káplán, majd
lelkész Csányoszrón (1911). A vi
lágháborúban tábori lelkészként
szolgált. 1921 -tői Debrecenben teo
lógiai intézeti tanár, majd 1923-tól
rendes tanár. 1924-ig lelkészi állását
ismegtartotta. 1925-től szerkesztet
te a Theológiai Szemlét. Debrecen
ben hunyt el 1940. február 18-án.

1936. január 18-án halt meg Ru
dyard KIPLING angol író. 1865ben Bombayban született. Előbb
tudott a bennszülöttek nyelvén,
mint angolul. Novellákkal^ kato
nadalokkal indult írói pályája. Re
gényei közül kiemelkedik néhány
kitűnő diákkönyve. A legismer
tebb az 1894-ben írott Dzsungel
könyve. Ebben a regényében talál
kozunk a világirodalom legjobban
sikerült állatfiguráival. Mint írót
azok közé soroljuk, akik a század
végi irodalmat kiemelték a deka
dencia öntetszelgő bágyadtságából.

Kovács Gyula, kemenesmihályfai lakos, 63 éves. Keresz
2 0 0 éve,
telési adatai a celldömölki,
1786. január 29-én halt meg Ne- konfirmációi adatai a kemenesmesdölkön PERLAKI GABOR mihályfai gyülekezet anya
püspök. Gergelyiben született könyvébe vannak bejegyezve.
1732. március 16-án. Sopronban,
Pozsonyban, Helmstedtben, Göt- Jó tanulóként végezte el elemi
tingenben és Tübingenben tanult. iskolai tanulm ányait. Négy
1757-től Sárszentlőrincen, majd testvér közül ő gyengébb testal
Várpalotán, 1765-ben pedig Ne- katú volt. Ifjúkorában lábtö
mesdölkön lett lelkész. 1771-ben
püspökké választották a Dunántú rést szenvedett. Gyenge cson
li egyházkerületben. Haláláig vi tozata m iatt lábtörése nem
forrt össze, harm inc évet töltött
selte ezt a tisztét.
Detre János

betegágyban. Kezére adott
anyagokból gyermekjátékokat,
képkereteket készített kis barkácsgépe segítségével. Selyemszalagokra díszes betűkkel
aranym ondásokat írt, az őt lá
togató iskolás gyermekeknek
ajándékozta. M agától tanulta
meg a könyvkötészetet, meg
vannak a hozzávaló eszközei
(prés, vágó). Százával k ötött be
egyházi énekeskönyveket, bib
liákat, főiskolai és egyetemi

jegyzeteket, diplom adolgoza
to k at stb.
1967 ó ta m agasított talpú ci
pőben tud járni, útja m inden
vasárnap a közeli tem plom ba ,
viszi. Isten igéje, havonkénti
úrvacsoravétele hitében erősíti,
ez adja szám ára a lelki békessé
get. M osolygós arca és szeme
tekintete is ezt a békességet su
gározza.
1957-ben figyelt fel rá Isten
ben boldogult Sztehlo G á b o r
testvérünk, a Budai Szeretet
otthonunk* akkori igazgatója.
M eghívta az O tth o n b a vendég
nek két heti id őtartam ra. Bol
dogan fogadta a m eghívást.
Sztehlo G á b o r testvérünk a
gyülekezet
adom ányaival
együtt az O tthon kis buszán
elvitte a sérült gyerm ekek közé,
hogy ism erkedjenek egymással.
Játékkészítés egyszerűbb lehe
tőségeit m u ta tta be, m andoli
non és harm onikán egyházi
énekeket is játsz o tt nekik.
N agy élm ényekkel hozta haza.
M a is Isten iránti hálával emlé
kezik a Budai S zeretetotthon
ra.
Mesterházy Sándor

Evangélikus Elet
200 éves templom Veszprémgalsán

*

Veszprémgalsának az egyházi
„krónika” szerint 1706-ban tanító
ja van s a kemenesaljai egyházme
gyéhez tartozik, mint Kerta filiája.
1786-barí Zalamegye közgyűlésé
hez folyamodik, hogy továbbra is
Kerta filiája maradhasson. 1795ben „az eklesiának csak árendás
Háza vagyon és annak végében
egy kis imádság Háza... Nagyon
szegény a gyülekezet...”. 1804-ben
önálló lett s ezt így olvashatjuk
megsárgult lapokon: „Galsán így
gondolják, hogy a Prédikátor itten
lakván, mellette egy kis gyenge
Preceptort -Tanítót-tarthatna Galsa, Börzsönyiekkel és Hanyiakkal
össze foglalva.” A gyülekezet első
prédikátora Polgár István, 1790ben került Galsára, mint licentiátus „mely kötelességben 14 eszten
deig példásan forgolódván, első
prédikátornak szenteltetett a Galsai új Gyülekezet szükségére 1805ben.” Az 1900-as évek elején épí
tett előbb új iskolát, majd ugyan
azon telken épült fel a mai templo
ma. Bár adósságokkal küzdött,
mégis pár év múlva elkészült az új
„paróchia” is. Anyagyülekezet
ként ölelte magához a 20 km-es
körzetben levő falvak evangélikus
népét, és lelkészek sora végezte
szolgálatát egészen 1975-ig, ami
kor a nagyon megfogyatkozott lé
lekszámú gyülekezet Kertával tár
sult, majd pedig a környék-gyüle
kezetek lelkészei látták el pászto
rolással a nagy kiterjedésű társas
gyülekezetét.
Pár éve Sághy András nagyalásonyi lelkész gondozza Kertának
és Galsának kis gyülekezetét.
A
gyülekezet
ragaszkodva
templomához, most boldogan éne
kelt megújult templomában - az
elmúlt esztendő novemberében -,
ahol e sorok írója esperesi megbí
zottként adta át további rendelte
tésének a szépen megújult „Isten
házát”. A 84. zsoltár alapján hir
dette Isten üzeneteként, hogy le
gyen a hívek számára mindig „ked
ves hely a templom”, ahova min

den alkalommal vágyódjanak.
Szép hasonlattal olvassuk a 84.
Zsoltár 4. versében, hogy még a
fecske, meg a veréb is talál fészket
magának a templomban, az Úr
hajlékában, akkor hogyne találna
ott fészket az Istent szerető .lélek,
akkor hogyne találna otthont az,
aki vágyva vágyik Isten szent kö
zelébejutni. Ne csak most érezz így
ünneplő gyülekezet, hanem mos
tantól fogva mindig, ha hívnak a
harangok szívesen keresd fel ezt a
hajlékot. Legyen Nektek is olyan
drága, mint volt azoknak az elő
döknek, akik szép áldozattal és Is
teni szeretettel építették e templo
mot. ,
De a templomot úgy mutatja be
nekünk a Zsoltáros, mint a bol
dogságnak a helyét. Minden em
ber számára életkérdés a boldog
ság, ezért dolgozik, ezt hajszolja.
De hol találja meg? Az ige ezt
mondja: „Boldogok, akik házad
ban laknak... dicsérhetnek Té
ged.” Akik most úgy érzitek, hogy
kedves ez a hely és mily boldogok
vagytok, hogy itt lehettek, járja
tok elöl jó példával és imádkoz
zunk azért, hogy a kis létszámú
gyülekezetnek fiataljai és öregjei
vágyakozzanak e boldogság he
lyére.
Az istentisztelet utáni közgyűlé
sen Sághy András ismertette a
munkálatokban részt vevőket és a
sokszínű munkát. A teljes vakolat
leverését, a régi padoknak,, szó
széknek és ablakoknak a megújí
tását, valamint a padlózat mo
zaiklapokkal
való
lerakását.
A karzat alatti részt pedig üveg
fallal leválasztották és ezzel a télre
is biztosítják a meleg helyen való
gyülekezést. Külön köszönetét
mondott Kiss Sándorné gondnok
asszonynak, akinek a hűséges
munkája, fáradsága, de főként hi
te beleépült a gyülekezet megszé
pült templomába. Ki férjével
együtt gondozója a templomnak,
de a híveknek is.
Vajon miként tudta a szükséges

anyagaikat ehhez a nagy munká
hoz megszerezni? A feltett kérdés
re válaszolva elmondta a lelkész,
hogy közel 10 éve - egyházhatósá
gi engedéllyel - eladták az üresse
vált lelkészlakást. S a takarékban
kamatozott összegből még a volt
filiáknak is adtak templom felújí
tásra és e nagy munkát is tudták
fedezni.
Felolvasta a lelkész dr. Nagy
Gyula püspök köszöntő sorait, va
lamint a távollevő esperes és lelké
szek levélbeli köszöntését. Boros
Lajos szőlősi lelkész, mint az egy
házmegye Gyülekezeti Segély elő
adója és Kovács Etelka marcalgergelyi lelkész igével köszöntötték a
gyülekezetét.
A gyülekezet vendégei és tagjai
adakozását ismertetve imádsággal
és a Himnusz éneklésével ért véget
a templomi ünnepség és utána Kiss
Sándorék otthonában gazdagon
terített asztal mellett örvendezett a
helyi és a távolról jött vendég ko
szorú. Igével köszöntünk el egy
mástól: „Seregek Ura, boldog az
az ember, aki Benned bízik!” 84.
Zs. 13.
Tóth Sándor

A KBK NDK-beli Regioná
lis Bizottsága november 25-26án Berlinben tartotta meg köz
gyűlését. A gyülekfezetekben
működő békecsoportok képvi-'
seletében 200 résztvevő volt je
len az ülésen, emellett külföldi
vendégek is Csehszlovákiából,
NSZK-ból, ij Hollandiából,
USA-ból. Megtárgyalták a VI.
prágai béke-világgyűlés után
adódó feladatokat és perspektí
vákat, a nők szerepét a béke
munkában. A genfi csúcstalál
kozót külön Nyilatkozatban
méltatták, s felhívtak „az érte
lem és a realizmus békekoalíci
ójára”. Programterveket dol
goztak ki az ifjúság részvételé
nek további aktivizálására,
akik eddig is több nagyvárosi
gyülekezetben eleven békemun
kát végeztek. Hazánkból az
ülésen Tót-Szőllős Mihály
evangélikus esperes és Békefi
Lajos, pesterzséj»et-szabótelepi
lelkész vett részt. Az esperes
átadta a közgyűlésnek a ha
zánkban tevékenykedő KBK
Baráti Körének üdvözletét.
*
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Amulni még . ..
Ám ulni még, am eddig még lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
m egőrizni a tá g u ló szemet,
mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.
Elálm élkodni m egszokottakon: •
az andezitre plántált ősi váron,
virágokon, felhőkön, patakon,
az azúrban kerengő vadm adáron,

---------------------------------------------------------------------------------------- \

Templomépítési offertórium
A m ai vasárnapon az istentiszteleteken összegyűlt per
selypénzt O rszágos E gyházunk a tem plom ot, im aházat, lel
készlakást építő vagy felújító gyülekezetek tám ogatására
továbbítja. E szép cél érdekében kérjük hittestvéreink szív
ből jövő, készséges hálaáldozatát.

a csillagon, ha végtelen terek
hajítják át a késő-nyári égen.
S ám ulva szólni: Most voltam gyerek.
S vén volnék már, -s itt volna már a végem?

M e g je le n t J e l e n t é s a v ö lg y b ő l c . k ö te tb e n
(M a g v e tő 1965)

v__________________________________________________________ )

A

Jó azt tudni, hogy az imádság, a
bibliaolvasás, az igehirdetés nem
pusztába kiáltott szó és nem falrahányt borsó. Ha Szentlélek segítsé
gével szól, akkor mindig éltalál va
lakit. Lehet, hogy hatása nem lát
ható, nem érezhető azonnal, de egy
év múlva vagy tíz év múlva bizto
san érezteti hatását. Bizalom ger
denki számára elérhető, Jézus min jed általa Isten iránt, hit ébred szedenkit hív a bűnbánat és a bűnbo retetében és megváltozik az ember,
csánat asztalához.
mert azután már arccal az örökélet
Nem gondolhatja senki komo felé fordul. így történt Kornéliusz
lyan, hogy az evangélium olvasása esetében is. Keresztsége előtt jóval
vagy hallgatása nélkül is tud Isten hallott már Isten csodálatos útjai
nek tetsző életet élni. A Jézus által ról, és szívében megerősödött,
megjelölt utat máshonnan nem le meggyőződött azok igazságáról s
het megismerni, más mértéket nem csak ezután jött a keresztyénség és
fogadhatunk el, csak értünk ön az új élet is. Isten előtt igazzá válik
magát áldozó krisztusi szeretetet. az az ember, aki termi a hit gyü
Senki emberfia nem veheti azt a mölcsét és nem teszi süketté magát
bátorságot, hogy a Megváltó mellé amikor az ige őt szólítja meg, őt
emeli magát, s azt gondolja elég akarja mozdítani indítani keresz
felnőtt ahhoz, hogy senki tanácsát tyén életre. Az Ószövetség és az
se fogadja el. Ha pedig belátja az Újszövetség igéin keresztül Isten
ember, hogy maga is segítségre bűneinket megbocsátja, lábunkat
szorul, mert önmaga képtelen jót a hívő életre, tétova látásunkat az
tenni, akkor ne próbáljon másokat igazi világosságra irányítja.
is megfertőzni a rosszal. A Szentlé- x
Határozatlan, bizonytalan, ha
lek jóra indító hangját csak az hall bozó életünkben egyben biztosak
ja meg, aki ráhangolódik a csende lehetünk: a világ terem tője hoz
sen megszólaló, belső hangra, va zánk is érthető szavakkal szól.
gyis nyitott szívvel lapozza a Bennünket is magához akar szeret
Szentírást, segítőkész minden ni a keresztséggel, s az úrvacsorá
mozdulata,^ minden tettével hasz val e drága ajándékkal megtisztít
nálni akar. így élni önmagától nem egy szebb új életre. Azt akarja elér
tud senki, ha pedig azt mondja, ni az igehirdetéseken keresztül,
hazudik. Az Ige hirdetése és annak hogy akaratát megérthessük, megbefogadása nélkül üresek a dolgos keresztelkedjünk és bűneinket
napok, és fölöslegesek a szép be megbánva felszabadultan, a Lélek
szédek is, akár a hallgatónak akár csöndes szavára figyelve éljünk.
a megszólalónak.
Smidéliuszné Drobina Erzsébet

„Nem vagyok én olyan bűnös,
hogy mindig vegyek úrvacsorát,
ahányszor terítve az Úr asztala!” hallottam sokszor templombajáró
emberektől. Viszont alig van csa
lád, ahol valaki ne lenne ideges, ne
szedne nyugtátokat. Az idegcsilla
pítók helyett talán hasznosabb len
ne rendszeresen szembenézni ön
magunkkal, megbánni bűneinket
Isten előtt és egymás előtt is. Nem
fájna a fejünk az elhibázott lépések
miatt, és az elhanyagolt feladatok
miatt sem gyötörne a lelkiismeret,
ha naponta tiszta lappal indul
nánk, felülről kérnénk az erőt, és
nem lennénk fáradtak az őszinte
beszélgetésekre. Mintha elfelejtet
tük volna, mi szülők, gyermekek,
házastársak, lelkészek, és hívek
hogy milyen jó a gondokat, bajo
kat megosztani, és közösen keresni
a továbblépés lehetőségeit.
Nem lennének tele az elme
gyógyintézetek, és nem járna élen
országunk a válások tekintetében,
ha sikerülne bűneinket Jézus ke
resztjénél gyakrabban letenni. Ná
la az ő tanításából gyógyírt kap
hatunk beteg a bűnök miatt furda
ló lelkiismeretünkre és jó tanácso
kat kapcsolataink helyes kialakítá
sához. A gyógyír, a ,jó hír” min

ebben a társadalorhban
latához tartozik. A jövőben is, mint
hívők és nem hívők fogunk együtt
élni. Nekem egy nem hivő ember
éppen olyan drága, mint a hivő.
Nem másodrendű, mint sokan
mondják, de azt igénylem, hogy
egyetlen hivő se legyen másodren
dű azért, mert hivő! Egyenrangú
emberek vannak ebben a társada
lomban, együtt építjük az orszá
got, szocialista társadalmunkat.
Be merem fejezni a felszólaláso
mat tipikusan egyháziasan: áldást
kívánok a Hazafias Népfront
kongresszusára.

Dr. Káldy Zoltán püspök felszólal
MTI FOTO - Manek Attila

Nekünk az élet tiszteletét még ab
ban az összefüggésben is, amit az
idézett barátunk mondott külföl
dön, érdemes végiggondolni: eb
ben kellene egynek lenni, az életet
tisztelni, menteni, továbbvinni,
gazdagítani, szebbé tenni. Nem en
gedni, hogy torzó legyen.
A harmadik, a család. A család
tiszteletében való egység vezet nem
zeti egységhez. Nekem a családról
csak jó tapasztalataim vannak.
Nem akarok érzelegni, de h í meg
halt édesanyámra, édesapámra
gondolok, hogy mit adtak nekem,
vagy most a feleségemre gondolok,
akkor azt mondom: - ne engedjük
a családot senkitől se rombolni. Azt
lejáratni. Nem igaz, hogy régi kép
let. Nem igaz, hogy régi közösségi
forma. Az egész társadalom alapja.
Ennek a társadalomnak is, a szo
cialista társadalomnak is! Becsül
jük meg, ne engedjük robbantani és
lazítani a családot!
A negyedik, a. kenyér. A kenyé
rért való munkában való egység a
nemzeti egységhez is hozzátarto
zik. Itt nagyszerű, előttem felszóla
ló kiváló műszaki emberek meg
mondták a munkának, a kenyér
nek a feltételeit. Én egyet hadd te
gyek hozzá: nem fogunk tudni elő
re menni gazdaságilag, pedig kivá
ló közgazdászaink, politikusaink
vannak
kiválóak, irigyelheti a
külföld őket ha az erkölcsi alap
ezzel együtt nem fejlődik. Erkölcsi
alap nélkül nem megy tovább jól a
gazdasági élet. Önzéssel, énköz
pontúsággal önmagában, előreha
ladásnak a hajszolása, anélkül,
hogy néznénk a másik ember javát
- nem tudunk előre menni! A ke
nyérnek ilyen egységes megítélése
nélkül, hogy erkölcsi támogatás
kell a munkához, nem tudunk elő
re menni. Ezt kellene jól látni.
Végül: egység a toleranciában.
Különböző világnézetű emberek
vannak itt. Egymás álláspontjának
a tiszteletben tartása, tolerálása, ez
a Hazafias Népfront szent szolgá-

Szokolay Sándor zeneszerző, aki felszó
lalásában az oktatás és nevelés erkölcsi
alapjairól SZÓlt.
MTI FOTO - Manek Attila

Találkozás egyházi vezetőkkel
A VII. kongresszuson lezajlott
találkozók sorában Pozsgay Imre,
a HNF főtitkára a magyarországi
egyházak és felekezetek képviselői
vel találkozott. A megbeszélésen
jelen volt Kállai Gyula, a HNF el
nöke és Miklós Imre államtitkár, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
is. Pozsgay Imre többek között
hangsúlyozta: A felszólalók megnyilatkozsaiból újabb és újabb
együttműködési lehetőségek tárul
tak fel. Egy viszontagságos, néha
megterhelő feltételek, viszonyok
között élő országban együtt keres
sük hívők és nem hívők a kibonta
kozás, a megújulás, az előrehaladás
lehetőségét. Ha van ügy, amelyben
a nemzeti közmegegyezés keretei a
legszélesebbre nyithatók, az éppen
a béke ügye - mondotta Pozsgay
főtitkár. Az eszmecserében többen
kifejtették véleményüket. Elmon
dották, hogy érdeklődéssel hallgat
ták az etikai értékek hangsúlyozá
sát, a családi élet problémáira vo
natkozó utalásokat és az ifjúság
neveléséről szóló gondolatokat.
Fontos kérdésnek tartják a magyar
nyelv kulturáltság ápolásál. Mint
mondották, sosem volt ilyen nyil
vánvaló az együttmunkálkodásra
való készség.

Bemutatjuk templomainkat

KERESZTYÉNHIT FŐTÉTELEI

GONDOLATOK A GYÓNÁSRÓL

12.

az'i!okairól „Egyenrangúként
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A dinam ikusabb
békem unkáért

„Boldogok, akik házadban laknak
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A nagybörzsönyi evangélikus templom

Gyülekezetünknek ez a második
temploma. Az első 1875-ben avat
ták, „patics-falú”, kicsiny, torony
nélküli Istenháza. 1844 nyarán
tűzvész martaléka lett.
1847-52 között épült fel a jelen
legi templom. Alapjainak lerakása
1847 októberében történik. Terveit
Belcsák Károly egyházfelügyelő,
az Eszterházy uradalom mérnöke
készítette. Megindul a gyűjtés.
A lelkész és gondnok házról-házra
járva kérik az adományokat. Gyű
lik a pénz... de nem volt elég. 1849-

ben tető alatt van az épület, bolto
zat, ajtó és ablakok nélkül. 1850ben Húsvét hatalmas hóviharok
kal köszönt be. A huzatos-fagyos,
csupasz templomban állva vesz
részt a gyülekezet az istentisztele
ten. 180-an vettek úrvacsorát. Zú
golódás nélkül tűrik a hideget. Van
már templomuk!
A németországi Gusztáv Adolf
Gyámintézet két alkalommal siet a
templomépítő gyülekezet segítsé
gére. Befejeződhet az építés nagy
munkája. 1852-ben, a. Szenthá
romság utáni 16. vasárnapon
Stromszky Sámuel pozsonyi szu
perintendens szenteli fel, - Szeberényi János bányakerületi püspök
és Székács József jelenléteben és
szolgálatával. Azóta ünnepli gyü
lekezetünk minden évben ezen a
vasárnapon a templomszentelési
emlékünnepet.
Az oltárkép 1852-ben készült:
Pesky János festőművész alkotása.
A húsvéti történet „Ne illess en
gem” jelenetét (Ján 20,17) örökíti
meg. A z oltár két oldalán Mózes és
Pál apostol szobra, - a szószék felett
pedig Luther szobor látható. Ugyan
ebben az évben készül az első orgo
na, melyet azonban 1901-bep újjal
cserélnek fel. A templom 3 harang
jából kettőt az első világháborúban
elvittek, de hamarosan pótolják.
1928-ban toronyóra kerül a torony
ba, mely ma is mutatja az időt.
1944-ben újabb harangtól kell bú-

A templom belső tere

csúznia a gyülekezetnek, de később
véletlenül egy roncstelepen rábuk
kannak (nem olvasztottak be), - így
visszakerülhet testvérei mellé.
1962-ben a templom belső, 67-ben
a külső renoválásra került sor.
A valamikor több mint ezer lel
ket számláló gyülekezet, - ma alig
300 lélekkel, - csak ugyanazt
mondhatja hálaadással templomá
ért, 1 amit egyik lelkésze több mint
száz évvel ezelőtt írt az anyakönyvi
bejegyzések végére: „Mindeddig
megsegített minket az Úr!”

Evangélikus Élet
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Hogyan tart meg Isten?

A gy engék által
Illésről Isten gondoskodott a Ker(t-patak mellett. A nagy szárazság
miatt azonban egyszáza patak is
kiszáradt. Ekkor Isten más módot
választott arra, hogy megmentse
Illés életét. Elküldte őt egy idegen
városba, Sareptába.
Egy idős asszony megy az úton
Sareptában. Fát szedeget. Minden
csontszáraz. Milyen' régóta nem
esett már! Egyetlen felhő se látszik
az égen. Ember és -állat egyaránt
szenved a szörnyű szárazságtól.
Az országban mindepütt éheznek
az emberek. Isteneikhez kiáltanak,
imádkoznak, de hiába. A mezőkön
minden elszáradt, nincs élelem.
Az asszony nagyon kétségbe
esett. Van otthon egy fia. Ö is szen
ved az éhségtől. Mindenük elfő- (

gyott. Csak egy marék liszt van
már a fazékban és egy kevés olaj
a korsóban. Az özvegyasszony ha
za akar menni, hogy elkészítse'
maguknak az utolsó ennivalót.
.Most fát szedeget, hogy tüzet
gyújthasson. Hogy azután mi lesz,
arra gondolni sem mer.
Mivel érdemeltem ezt meg? Mért
büntetnek engem az istenek? Ez a
rettenetes szárazság biztosan az
istenek bosszúja - gondolja a po' gány- asszony. Most még elkészí
tem az utolsó ennivalót, azután
meghalunk.
Amikor fölpillant, egy idegen fér
fi áll előtte. Még soha nem látta őt.
Nem Sareptába való, biztosan ide
gen. De meg is szólal a férfi: Hozz
nekem egy kis vizet, gyötör a
szomjúság ebben a forróáágban.
Az asszony meg akar fordulni,
hogy elmenjen vízért, de az idegen
még utánaszól: Hozz egy kis ke
nyeret is magaddal, mert nagyon
éhes vagyok. De az asszony így

felel: A te Istenedre mondom, hogy
csak egy marék lisztem és egy ke
vés olajam van — ez mindenem.
Most hazamegyek, hogy a fiam
nak és magamnak elkészítsem az
utolsq ennivalónkat. Azután vár
hatjuk a halált.
Az idegen közelebb jön. Az aszszonyra néz és ezt mondja: Ne félj,
nem kell aggódnod. Csak tedd,
amit mondtam. Először nekem
süss valamit és hozd ide. Utána
még lesz annyid, hogy te is meg a
fiad is jóllakhattok. Figyelj jól: Is
ten, Izrael népének Istene ezt ígéri
neked: A lisztes fazék nem ürül ki
és az olajos korsó nem fogy ki, míg
az Úr esőt nem ad a földre.
Az asszony bízik ebben az ígé
retben. Hisz az idegennek, mert

tudja, hogy az Isten küldötte. Nem
kezd számolgatni, hogy vajon egy
marék liszt elég Jesz-e hármuknak.
Megteszi, amit Illés mondott. Tele
van reménységgel: ennek az ide
gennek az Istene biztosan segít,
ha már egyetlen isten sem tud se
gíteni. Befogadja magához az ide
gent, és attól az órától fogva titok
zatos áldás száll a házra: a liszt az
edényből és az olaj a korsóból
nem 'fogy ki.
Isten nem hagyta egyedül Illést
az idegen országban sem. Egy po
gány ásszonyt küldött el megmen
tésére, aki már maga is lemondott
az életéről, a halált várta. Öt is
megmentette Isten, mert Isten szeretete azokhoz is elér, akik semmit
nem tudnak róla. És ezt a gyenge,
elesett asszonyt használtaiéi Isten
eszközül arra, hogy általa lílést
megtartsa. Mert Isten a gyengéket,
a kicsinyeket is föl tudja használni
szolgálatában.
Nqgyné Ferenczy Erzsébet

Kódexkiállítás
a budai Várban

Tanította
őket... .

A

VASÁRNAP
IGÉJE

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYIBESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,1-2

Ézs 40,3-11

A Z ÚR D IC SŐ SÉ G E
Kirándulók az erdőben, hegymászók a hegyek között hang
jelzéseket adnak. Ezzel tájékoztatnak* ezzel segítik egymást.
Isten is ad Jelzést”. Hangja engem, minket, embereket szólít
meg, hogy mi is szószólók legyünk. Mai igénkben is erre
biztat: „Kiálts!”
Mire szólít fel? Arra, hogy hirdessük az Úr dicsőségét, ami
abban is megmutatkozik, hogy állandóan úton van, jön s
megérkezhet mindenkihez. Nem fárad el! „Itt van Istene
tek” - ezekkel a szavakkal Ézsaiás jelzést adott... Később,
Keresztelő János megerősítette, hogy a prófétai előrejelzés
beteljesedett, Jézus Krisztusban kezdetét vette a mennyek
országa. Azóta az Úr érkezése az egyházban, a keresztyén
ember életében állandóan ismétlődő valóság. Ahol valaki
kezébe veszi a Bibliáját, ahol keresztyének összejönnek istentiszteletre, ahol együtt énekelnek és imádkoznak, ahol úrva
csorát vesznek, ahol együtt veszik fel a világ gondjait, Jézus
Krisztus láthatatlanul jelen van. Ő érdekelt - érdekünkben! a világban, ezért állandóan mozgásban van*
Amikor igénk „útegyengetésről” beszél, arra kell gondol
nunk, hogy el kell hagynunk életünkből minden olyan dolgot,
amely Jézust akadályozhatja útjában. Milyen sok elfoglaltsá
got találunk pl. szabad szombatokon és vasárnap is, amikor
Isten keres bennünket, s mily sok vétek, elkövetett bűnök
állják útját. Nem elég egyes vétkeket elhagyni, hanem egész
emberi magatartásunknak gyökeres megváltozására van
szükség. Csak így válhatunk elfogadójává a bűnbocsánatnak,
ami tulajdonképpen új kezdet lehetőségét jelenti számunkra.
Szeretjük a változatosságot. Gondoljunk hát arra, hogy Jézus
megjelenése újat jelent! A legnagyobb új az, hogy az üdvösség
ismeretét és ígéretét hozza a bűnbocsánattal.
A késleltetés és halogatás kizárt! Jézusnál mindig fontos
szerepet játszott a „kairos”, vagyis az „idő”. Igénk csodálato
san szép képpel figyelmeztet, hogy rövid az élet. A fű, a virág
(6. v.), bármily szép, egyszer idejét múlja, elszárad, lehull, vége
életének. Addig kell utat engednünk Jézusnak, addig kell
emberek szívét fogadására elkészíteni, amíg időnk van. Egy
templomból elmaradt lányra rákérdezett lelkésze, mire az volt
a válasz: „ráérek templomba járni, amikor megöregszem”.
Nem tudom pontosan, most hány éves lehet - csak el ne késsen!
Jézus Krisztusban Isten hozzánk hajló szeretetének dicsősé
gét csodálhatjuk. Ézsaiás úgy beszél róla, hogy hatalommal
jön, ugyanakkor rámutat arra, ami igazában mutatja dicsősé
gét. Hatalma abban mutatkozik meg, hogy szeretve szolgál...
A mi vidékünkön még elég gyakran lehet találkozni pásztor
emberekkel. Megfigyeléseim alapján néhány kép elevenen él
bennem: Mezőn született kisbárányt ölében vitte a pásztói, az
anyajuhot maga mellett c^gndes biztatásai terelgette... (11.
v.) „Orvosi” tevékenykedés közben is láttam pásztor embert,
amint a bárány körmét tette rendbe... Felfoghatatlan szá
momra, hogy a nyáj minden egyedét külön-külön ismeri...
Egy darabig azt sem értettem, hogy dem hajtja agresszíven a
nyájat, hanem előtte megy és vezeti útján... Mindezeknél
csodálatosabb Jézus, aki maga mondta magáról: „Én vagyok
a jó pásztor”. (Jn 10,11) Igen, Telki orvosa lehet a bűnében
betegnek, gondviselője a kicsinek és eligazítója a nagynak.
Arra az útra pedig elsőként lépett, amely az örök dicsőségbe
vezetheti a benne bívőt. Ha ezeket jól átgondoljuk, azt hiszem
mindnyájan érezzük, válóban, Isten hozzánk hajló szereteté
nek dicsőségét csodálhatjuk Jézusban. A szeretet gyakorlásá
ban mutatkozik hatalma, Isten dicsősége. Kövessük ezen az
úton!
Péfer'Jenő

Emberségünktől elválaszthatat
lan a tanulás. Az ismeretek szerzése,
bővítése és tökéletesítése hozzátar
tozik emberré válásunk folyamatá
hoz. Amikor megszűnik életünkben
az érdeklődés és a tanulás, megkez
dődik személyiségünk leépülése,
amelynek végpontja a halál.
Istennel való kapcsolatunk sem
képzelhető el ismeretszerzés, tanu
lás nélkül. Az ószövetségi papok és
próféták egyik legfontosabb fel
adata a tanítás, Isten akaratának,
törvényének tanítása volt. Jézus
megváltói munkájától is elválaszt
hatatlan a tanítás. Ezért gyűjtött
tanítványokat maga köré, akikkel
éjjel-nappal együtt volt és bevonta
őket megváltói munkájának titká
ba. Ezért vonult félre sokszor ta
nítványaival - amint azt a Hegyi
Beszédről szóló tudósítás beveze
tőjében olvassuk.
De nemcsak tanítványait taní
totta Jézus, hanem mindazokat,
akik hozzájöttek. Több evangéliu
mi tudósításban is olvashatunk ar
ról, hogyan tanította Jézus a soka
ságot és az egész népet. Mielőtt
Jézus eltávozott a földről, ezt a
tanítói tisztet tanítványaira bízta.
„Menjetek el tehát és tegyetek ta
nítvánnyá minden népet...” olvas
suk a missziói parancsban (Mt
28,19). Ezért van az, hogy az egy
ház szolgálatához kezdettől fogva
hozzátartozott a gyülekezet tanítá
sa. Nemcsak a gyermekek oktatá
sa, hanem az ifjúság és a felnőtt
gyülekezet oktatása is.
Mai gyülekezeti gyakorlatunk
ban a gyermekek tanításának al
kalma a hitoktatás, vagy a gyer
mekbibliakör, a fiatalok az ifjúsági
órákon és az istentiszteleteken, a
felnőtt gyülekezet pedig a bibüaórákön és az istentiszteleteken sze
rezheti jneg az Istennel és a hittel
kapcsolatos ismereteket.
A tanításhoz tanítóra van szük
ség ma is. Kell lenni valakinek, aki
mélyebben ismeri az Istennel és a
hittel kapcsolatos dolgokat. „A ta

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk! Hivatást adtál nekünk, megvannak mindennapi teendőink. Kö
telességünk teljesítése közben is legyen időnk, erőnk, bátorságunk Jé
zusról beszélni. Legfőképpen abban segíts, hogy olyan szeretettel éljünk
embertársaink között, amilyennel Jézus szeret minket. Ámen!

nítvány nem lehet nagyobb a mes
terénél” - mondta egyszer Jézus.
A tanítónak mindig többet kell
tudnia a tanítványnál. Egyszer a
tanítványból is tanító lesz - amint .
az Jézus tanítványai esetében tör
tént, de addig nagyon sokat és
szorgalmasan kell tanulnia a tanít
ványnak. Szükség van arra is,
hogy a tanítvány bizalommal le
gyen tanítója iránt. Fiataloknál
különösen nagy a kísértés, hogy
tanítóikat lebecsüljék. Ez nagy
akadálya lehet az intenzív tanulás
nak.
A keresztyén tanításnál az isme
retek tudása mellett még valami
nagyon szükséges. Az Istennel és a
hitünkkel kapcsolatos ismeretek .
olyan titkok, amelyek megértésé
hez nem elegendő értelmi képessé
günk. „Hiszem, hogy saját eszem
mel és erőmmel nem tudnék Jézus
Krisztusban, az én Uramban hin
ni, sem őhozzá eljutni, hanem a
Szentlélek hívott engem az evangé
lium által, Ő világosított meg aján
dékaival...” - mondja Luther a
Kis Kátéban. A Szentlélek megvi
lágosító ereje nélkül tehát nem le
het keresztyén tanítást végezni. Ha
nélküle próbálkozunk a hit dolgai- I
nak „megtanulásával”, abból csak
történelmi, kulturális, erkölcsi j
vagy teológiai ismeretszerzés szár
mazhat. A keresztyén tanításnak
végső célja ugyanis, hogy hitre jus
sunk, hogy megismerjük Isten
nagyságát és szeretetét és így reá
bízzuk az életünket.
Nemcsak a tanítványoknak, de
a tanítónak is szüksége van a
Szentlélek megvilágosító erejére.
Éppen fzért alázatosan imádkozó
és Isten igéje felé kitárulkozó lel
kűiét nélkül nem lehet sem taníta
ni,- sem tanulni a gyülekezetben.
Csak ennek a kitárulkozó, aláza
tos magatartásnak a nyomán tör
ténik meg a csoda, az ifjúsági órá
kon és beszélgetéseken közöttünk
van Jézus és ő maga tanít bennün
ket.
Selmeczi János

A M agyar Ritkaságok legújabb kötete

Három terem mindössze, de benne van az egész középkori Magyarország
A ritkaságok sorozatában is ritka
kéziratokban ránkmaradt történelme. Töredék csupán: a kiállított anyag szép, tartalmas és izgalmas könyv
sokszorosa semmisült meg az évszázadok viharaiban. A tárlók mellett jelent meg Téglásy Imre gondozásá
meg-megállva talán éppen ezért a csodálkozás érzése kerít először hatalmá ban. Nem mehetünk el mellette mi
ba; a csodálkozásé, hogy egyáltalán valami is megmaradt. Végtére is: nem sem szó nélkül, hiszen a könyv min
kő vagy érc vagy beton, hanem csak papír és tinta az „alapanyag”, melyet
víz szétmállaszt, tűz elemészt könnyedén. Ennek ismeretében ámuló ket is érint. A teljes címe Sztárai
meghatottsággal betűzgethetjük az ezeréves kolostoralapító okirat latin Mihály: História Perényi Ferenc kiszövegét, felfedezvén benne az első magyar nyelvű mondatot, vagy azt szabadulásáról- Perényi Péter élete
a görög nyelvű Bibliát, melyet Janus Pannonius pécsi püspök, tudós és halála.
humanista költő - Mátyás királyunk kortársa - minden bizonnyal naponta
A könyvnek tehát reformációkezébe vett, s amely már akkor legalább háromszáz esztendős volt, amikor
az ő birtokába került. Nagy élmény a kabátzsebben is elférő kis könyvecs történeti vonatkozása is van. Sztá
kék mellett felfedezni olyan hatalmas kódexeket, melyek megmozdításá- rai Mihály reformációtörténetünk
hoz legalább két emberre van szükség. Itt már pusztán az emberi teljesít legnagyobbjai közé tartozik. Élete
mény is tiszteletet parancsol. Egy másik kódexnél meg azért kell hosszab az utóbbi években egyre jobban
ban elidőzni, mivel lapjai zsúfolva vannak művészi díszítő festéssel.
kibomlott, bizonyos vitás kérdé
Természetesnek lehet tartani, hogy a kódexek nagy része vallásos sek is rendeződtek (lásd Esze Ta
tartalmú. De nemcsak ilyen emlékek maradtak ránk. Van néhány tan
könyv is, bizonyságául annak, hogy a műveltség átadására is volt gpndja más: Sztárai Gyulán c. könyvét),
a régmúlt emberének. Azt persze nehéz megállapítani, hogy milyen szűk maradtak azonban még homályos
vagy milyen széles volt azoknak a köre, akik közvetlenül találkozhattak életszakaszai is. Többek között
az írás és olvasás élményével. A továbbadás készségét azonban meglehe - és talán itt volt a legnagyobb
tős biztonsággal le lehet mérni. Erre mutat néhány olyan könyv, mely homály - hogyan került Sztárai
magyar nyelvű prédikációs és vallásos elmélkedés! anyagot tartalmaz. Olaszországba? Miért ott tanult
Segítségek ezek, melyeket szerzetesek és világi papok felhasználhattak I eddig így tudtuk - , amikor szin
szolgálatuk közben. A mai kor embere számára még világosabbá teszi te minden magyar reformátor
a képét az a néhány térkép, mely feltünteti az Árpád-házi királyok Wittenbergben járt. Téglásy Imre
korában már meglévő szerzetesrendek telephelyeit, ä kolostorokat, (erről lapunk egy előző számában
ahonnan kisugárzott hit és műveltség a környékre is. Az áttekinthetőség
érdekében osztották meg a kolostorok ábrázolását, s még így is meglepő már volt szó) a velencei Biblioteca
sűrűségben helyezkednek el Zalától a Bakonyon keresztül egészen Kas Marciana állományában <rátalált
egy Sjztárai-kéziratra, a Históriá
sáig, sót még azon túl is ezek a fontos központok.
A kiállítás, melyhez hasonló száz évvel ezelőtt volt Magyarországon, szép, ra. Az írás Perényi Ferenc török
megindító és izgalmas. Múltunk megbecsülésére tanít. Megmutatja azokat fogságból kiszabadulását, hazafe
a gyökereket, melyekből életerő árad jelenünkbe, s mely - ha itíegszakad I lé vezető útját írja le igen szemléle
tesen, az író az írásnak csakugyan
fájdalmas kárt okoz jövőt építő igyekezetünkben.
id. Magassy Sándor

mestere. Soraiból pedig kiviláglik,
hogy éppen Perényi Ferenc kísérőjeként volt Páduában. írását a
Ferdinánd udvarában élő Velencei
Köztársaság követének ajánlotta,
sőt annak felkérésére írta, világos
tehát, hogy útjuknak politikai cél
ja is volt. Érdekes viszont, hogy
ígéri a magyar történet, nyilván a
Mohács utáni események megírá
sát is. Még érdekesebb nekünk,
hogy a „vasárnapi evangéliumok
és levelek” megírását is tervezi
hogy „a törökök kemény rabságá
ban nyögő Krisztushívők ... leg
alább titokban olvashassák és ért
hessék, nehogy teljesen elfelejtsék
a keresztyén hitet”. Sztárai tehát
már ekkor is a török uralomban
élő magyarokra gondol, talán in
nen is érthető, hogy munkáját kö
zöttük végezte, 120 gyülekezetei
alapítva.
A könyv voltaképpen a Mohács
utáni történetet mélyíti és egészíti
ki: Perényi Péter életén, küzdelmes
sorsán és halálán keresztül.
A könyv összeállítója mintha „re
habilitálni” akarná Mohács utáni
történelmünk egy legkiemelke
dőbb és legvitatottabb alakját. Ta
lán a török szultán mondja ki elő
ször: a viláfe teremtése óta nem volt
nagyobb áruló Perényi Péternél.

Ez a vélemény azóta csak terjedt és
elhat napjainkig is. Tény, hogy
mindkét magyar király koronázá
sának nemcsak tanúja, hanem ak
tív részese is, mint koronaőr. Tény,
hogy mintha a török és német kö
zött vergődne. Tény, hogy szóba
került mint leendő király is. Úgy
vélem azonban, hogy ennek ellené
re nem kell őt rehabilitálni, Perényi
Péter egy volt a Mohács utáni ma
gyar főurak közül, még ha kiemel
kedő is. Tanácstalan volt, mint a
többi, tehetetlen is, mint a többi,
kereste a kiutat, mint a többi« de
nem egyszerűen a maga útját, ha
nem hazájának kiútját a bajokból,
mint a jobbak. Ezért csapódott hol
ide, hol oda, amiért meg is szenve
dett. Mi ezen túlmenően hálával is
gondolunk rá, hiszen a reformáció
ügyének vitathatatlan pártolója
volt, Sztárain kívül támogatta Sik
lósit, Kopácsit, Dévait, Batizit,
Gálszécsit, hogy csak néhányat
említsünk. Igen izgalmas az a gyűj
temény (levelek, jegyzőkönyvek),
ahol vall és amikben különböző
szemszögből nézik őt. Számunkra
talán a legérdekesebb Melanchton
Fülöp hozzá írt levele: „Istennek
tetsző a te munkád, még ha e siral
mas időben nem is élvezhetjük
gyümölcseit... Krisztus... védel
V.

mezzen, vezessen és segítsen téged”
(1545. márc. 27.).
A könyv egy része egyenesen hiterősítő traktátus is. Egy igen érde
kes versről van itt szó: az 0 - és
Újszövetség párhuzamos helyeinek
versbe szedéséről, amely munká
nak valószínű a börtönben szenve
dő Perényi Péter társszerzője is volt,
saját és társai hitének erősítésére,
sőt így most a miénkre is. Egy példa:
Isten és Mózes ellen zúgolódik
a Nép, az ú r reájuk küldi kígyóit.
Az gyógyul meg csupán a vészből,
Ki az akasztott kígyóra néz fői
Ádám és Éva kígyó csele miatt
Bajossá tévé mi dolgainkat.
Gyógyulást a keresztrefeszitett
Megváltó halála hoz csak neked.
Téglásy Imre előszava érdeke
sen, olykor talán túl színesen raj
zolja elénk „lskariot” és „Jób”, Pe
rényi Péter alakját, látszik, hogy őt
ez az élet meg is ragadta. Ott tud
nánk talán vele vitatkozni, ahol a
teológiát érinti, Sztárai teológiáját
is. Köszönjük neki a szó szoros
értelmében vett hézagpótló köny
vet társaival együtt és a Szépiro
dalmi Könyvkiadó ez újabb szép
kiadását is.
Keveházi László
V.

*■

^

Ami nem hiábavaló

A KERESZTYÉN HIT FŐ TÉTELEI

Az előzőleg hirdetett ige
Első kérdésként az juthat mindannyiunk eszébe, hogy mit jelent az
előzőleg hirdetett ige? Luther erről
a gyónásról szóló fejezetben beszél,
de a megtéréssel is ugyanúgy kap
csolatos. A rajongóknak, Münzer
Tamás és követőinek az volt a véle
ményük, hogy ők az ige nélkül,
vagy már az ige hirdetése előtt el
nyerték a Szentleiket. Vagyis nincs
szükségük az ige meghallgatására,
az evangélium befogadására. Ezzel
a tévedésükkel azonban csajc a ko
rabeli pápasághoz lettek hásonlóak, amely azt tanította, hogy akár
mit mond, vagy cselekszik a pápa,
az a Szentlélek nevében történik,
még akkor is ha az ellentétben áll
a Szentírással.
Az előzőleg hirdetett ige azt je
lenti, hogy senki sem juthat hitre
úgy, hogy előzőleg meg ne hallotta
volna a hirdetett igét és az azzal
együttjáró evangéliumot. Ez egy-.
formán vonatkozik azokra, akik
megkereszteltetvén felnőtt korban
jutnak hitre, de azokra is, akik
előbb jutnak hitre és azután keresztelkednek meg. Hiszen vagy így,
vagy úgy, de hallaniuk kellett azt
az igét: „Aki. hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” (Mk 16,16.) Lehet,
hbgy sok idő eltelt közben, de a
hitrejutást mindig megelőzi a hirde
tett ige. Nekünk mai keresztyének
nek iS gazdag mondanivalója van
ennek a tanításnak. Először az,
hogy az igehallgatási alkalmakat
nagyon meg kell becsülni. Sokszor
nagyon könnyen elmegyünk amel
lett, hogy hiányzunk az istentiszte
letről. Oly sok minden van ami az
ember idejét elveszi az igehallgatás
tól: a Vasárnapi munkavégzés na
gyon elharapódzott gyakorlata,
fiataloknál a válogatás nélküli tévé
nézés. Éppen ezért amikor eljön az
igehallgatás ideje, akkor meg is kell
ragadni az alkalmat. Az ige a ke
resztyén ember tápláléka és szünte
len segítője a.mindtennapok=sptáJL
Luther azt írja, hogy Isten ve
lünk, emberekkel csak a hirdetett
igében és a szentségekben akar ta
lálkozni.
Isten Mózesnek is előbb az égő
csipkebokorban és hirdetett igéjé
ben jelent meg (2 Móz 3,2,4kk). Az
ilyen módon, tehát az előzőleg hir
detett igének két iránya lehetséges.
Az egyik a törvény, a másik az
evangélium hirdetése. A reformátori teológia tanítása azj hogy a
törvény és evangélium közötti kü
lönbségtétel helye az igehirdetés
ben van! Ezért nagy felelősség az
ige hirdetésé, de figyelmes meghall
gatása is. Luther írja,- hogy a tör
vény igazi funkciója az, hogy nyil
vánvalóvá teszi a bűnt. Hiszen ha
valaki nem tudja, hogy mi számít

bűnnek, akkor a saját bűneit sem
tudja igazából átérezni. Ezért van
az, hogy a Tízparancsolat és a hoz
zátartozó gyónási részek felolvasá
sa már önmagában is igehirdetést
jelent. A törvényről tehát lehet
prédikálni. Ahogyan azonban va
laki a törvényről prédikál, úgy
nyeri el az evangélium az igehirde
tésben a maga elsődleges helyét.
Luther írja: „A bűnök bocsánatá
ról szóló prédikáció-evangélium.”
Ilyen módon Isten nagyon sok
embernek mozdította és mozdítja
meg ma is a lelkét. Nem egyszerűen
úgy, hogy az igehirdetésben felho
zott példát magára veszi, úgy érzi
kiderült a bűne, hanem úgy, hogy
rádöbben, Isten neki is megbocsát
ja a bűnét, amit pedig korábban
senkitől nem remélhetett. Az ige így
cselekszi meg sokszor hirdetőjének
tudta vagy szándéka nélkül Isten
akaratát, az evangélium átadását.
Isten kiárasztott igéje nem tér viszsza hozzá üresen, hanem, magával
hozZa az ige hallgatójának és hirde
tőjének is a megtérését.
Egy-egy olyan igehirdetésre,
amely különösen megérinti az em
ber lelkét, évek múltán is emlékezni
lehet. Nem mondhatja tehát senki,
hogy ő előbb hitre jutott, mint Isten
igéje őt megszólította volna, vagy
neki a Szentlélek mást mond mint
amit a Szentírás tanít. A Szentírás
ismerete nélkül Istent megismerni
semmiképpen nem, lehet.
A keresztyén ember számára az
ige hallgatása mellett nagyon fon-'
tos az ige olvasása is. Sok esetben
az igehallgatástól elzárt ember szá
mára az igehirdetést is pótolhatja.
A bibliaolvasás, még ha ugyanarrá
a szakaszra már ötödször kerül
sor, vagy ha már kívülről ismerem
a szakaszt, történetet, amit meg
kezdek, akkor sem fölösleges idő
töltés. Isten az olvasott Igének
minden élethelyzetben új meg új
tartalmat ad, soha nem válik üres
sé, kiolvasottá. Egyre-másra jelen
nek meg az illusztrált Biblia-kiadá
sok, a Szentírás helyeiről szóló tu
dományos és ismeretterjesztő
könyvek. Mind egy-egy jele annak
az érdeklődésnek, amely a Szent
írás történeti eseményei felé fordul.
A Bibliának azonban elsősor
ban az Igét olvasó ember kezében
van a helye, mert akkor cselekszi
meg azt, amire Isten rendelte, hogy
az evangélium által követeket
gyűjtsön magának az egész világ
ban. Isten igéje ma is hangzik,
méghbzzá mindig előbb hangzik
mint a bűnös ember végső kétségbeesésében reményvesztetté válna.
Mert Isten az előzőleg hirdetett ige
által megmenteni akarja a világot.
Koháry Ferenc

A Borsod-Hevesi egyházmegye
legtöbb szórvánnyal rendelkező
gyülekezete Sajókaza. A kereken
70 településen főként bányászok és
ipari munkások élnek. Hosszú hó
napok vajúdása után a lelkész nél
kül maradt gyülekezetbe új mun
kást küldött az egyház Ura Balázs
Tibor gyülekezeti munkatárs sze
mélyében. Dr. Nagy Gyula püspök
megbízása alapján áprilistól a gyü
lekezet szórványáit, majd szeptem
bertől az anyagyülekezetet is ő
gondozta. Hűséges és lelkes szol
gálata olyan hatással volt a gyüle
kezetre, hogy november 17-i köz
gyűlésükön egyhangú határozattal
meghívták főállású gyülekezeti
munkatársi szolgálat betöltésére.
A meghíváshoz hozzájárult az
egyházkerület püspöke s ennek
alapján Balázs Tibor, levelező teo
lógiai fanfolyamot végzett gyüle
kezeti munkatárs, világi állását fel
adva, négytagú családjával Sajókazára költözött.
1985. december 7-én volt a sajókazai templomban ünnepélyes es
kütétele és szolgálatba állítása, me
lyet Sárkány Tibor esperes végzett
Abaffy Gjula espereshelyettes és
Buchalla Ödön, volt sajókazai,
nyugalmazott lelkész közreműkö
désével. Az lK or 15,58 alapján el
hangzott igehirdetésben az esperes
kiemelte azt a sokrétű szolgálatot,
amely ilyen óriási területen gyüle
kezeti, ökumenikus és társadalmi
vonatkozásban vár az új munka
társra. Ebben a munkában sokat
kell fáradozni. Sokszor tűnik úgy,
hogy nincs eredmény. Mégsem
hiábavaló ez a fáradozás, ha azt az
Úrban végezzük.
/

\
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Téli jelentés

zsidóság hite a vallástörténetben
első és egyedülálló: Izráel Istene a
reális világon kívül és túl létezik,
teremtője és Ura a világnak, de
nem része; a keresztyén hit viszont
Isten emberré válásával mintegy
behozza őt a világba, ám a világ
ellenáll, a transzcendencia jelenlé
tét a Krisztus követésben, s a
Krisztus követőkkel való találko
zások során érezzük meg.)
Dr. Cserháti Sándor professzor
az utolsó ítélet bő tematikájából az
isteni ítélkezés alapját emelte ki:
kegyelem-hit-cselekedet kérdéskö
rére központosított, s az Újszövet
ségből idézett igékkel bizonyította
hit és cselekedet összetartozását.
Alkalom nyílt a két tanulmányi
csoport megbeszélésére is, mikor is
főként a tanulmányi napot meg
előző esti összejövetel témája ke
rült előtérbe. (Dr. Selmeczi János:
A lelkigondozói szolgálat.) „Hol a
középnemzedék?” - panaszolták
többen is a 30-50 év közöttiek hiá
nyát a gyülekezeti életből, s az eb
ből fakadó nehézségeket, kivált a
gyermekpasztoráció terén. (Elhoz

Az Európai Ökumenikus Infor élénk eszmecserére -került sor,
mációs Munkaközösség .végrehaj amelynek! keretében az ökumeni
tóbizottsága
1985.
november kus kapcsolatok és az egyházi új
24—26. napjain Bázel Város Evan ságírók felelős együttműködésé
géliumi Református Egyháza, az nek kérdései, időszerű prdblémái
,j£gyházi Hírnök” nevű kantoná kerültek megvitatásra.
lis újság és a Svájci Evangéliumi
A/ végrehajtóbizottság ülése véEgyházak
Segélyszervezetének gén sajtókopferenciát tartott, ame
meghívására Bázelben tartotta lyen a vendégek találkoztak a bá-'
esedékes ülését, amelynek fő fel-' zeli városi és kantoriális egyházi és
adáta a szervezet 1986. évi köz világi újságírókkal és válaszoltak
gyűlésének
előkészítése
volt. azok kérdéseire.
A munkaközösség tizenegytagú új
November 26-28. napjain foly
vezetőtestülete, amelyet az 1985 tatódott Genfben a keresztyén
májusában Bécsben tartott tisztú kommunikációs európai és világ
jító közgyűlésen választottak, új- szervezetek vezetőinek az a kon
el nőkének E. U. Katzenstein bázeli zultációja, amelynek első ülését ■
lelkészpek vezetésével végezte idén, május elején Budapesten tar
munkáját. A tanácskozáson részt tották „Új lehetőségek - új felada
vett R. D. Günther (NDK), R. Bu- tok a keresztyén kommunikációs
chala és dr. K. Karski (Lengyelor együttműködés területén” címmel.
szág), A. Janhonen (Finnország), Most, a második ülés, amelyen
Pityirim volokalamszki érsek részt vett dr. Coenrad Boerma, az
(Szovjetunió),
C.
Manhart Egyházak Világtanácsa, dr. Nor
(NSZK), P. Weiland (Ausztria) és man Hjelm, a Lutheránus VilágMagyarországról dr. Aranyos Zol szövetség Kommunikációs Osztá
tán zsinati tanácsos, a szervezet lyának igazgatója, dr. Hans Florin,
alelnöke, aki - mint ismeretes a Keresztyén Kommunikációs Vi
1979 és 1985 között a munkakö lágszervezet főtitkára, H. W. Hesszösség elnöke volt.
ler, a Német Szövetségi KöztársaA Végrehajtóbizottság úgy ha-, ' ságban élő evangéliumi egyházak
tározótt, hogy a Német Szövetségi Publicisztikai Központjának igaz
Köztársaságból érkezett meghí gatója,’ P. Weiland, az Európai'
vást elfogadva, következő közgyű Lutheránus Kisebbségi Egyházak
lését Hannoverben ta'rtja. Az 1986. Kommunikációs Bizottságának el
évi közgyűlés témája: „Az egyházi nöke," valamint Pityirim érsek, az
újságírók keresztyén felelőssége a Orosz Orthodox Egyház kiadói hi
szabadság és elkötelezettség fe vatalának vezetője és dr:- Aranyos
szültségében - Európa összefüggé Zoltán, az alábbi kérdéseket vizs
sében”.
gálta. A távközlési műholdak rész
Bázel Város Egyháztanácsa ben már most, részben rövidesen
fogadást adott a Végrehajtóbi különböző anyanyelvi műsorok
zottság tagjainak tiszteletére, ame kal besugározzák az egész európai
lyen megjelent a zsinat elnöke: térséget. Mit tehetnek a keresztyén
dr. A. Hosch, a vendégeket pedig kommunikáció képviselői, hogyan'
H. Hasler, az egyháztanács titkára működhetnek együtt annak érdekébeü, hogy a vallási élettel, vallá
köszöntötte.
Találkozott a Végrehajtóbizott- sos kérdésekkel foglalkozó adások
■ság tagjaival dr. R. Gysin, Bázel Helsinki szellemében pozitív vallá
Város korm ányzó Tanácsának si, kegyességi, lelki,'"szellemi kultu
egyházi ügyekben illetékes taná rális értékek cseréje jegyében való
A. Z.
csosa. A találkozó álkalmával suljanak meg.

Sajtóosztályunk közleménye

I

Nyomdában az Énekeskönyv
III. kiadása

Jelentem a völgyemből, emberek:
alusznak jég alatt a víz-erek.
Az árva ház ma Senki otthona,
elment a fák és rózsák Asszonya,
sötét ünneplőjébe öltözött
s a túlsó hegyoldalba költözött.
A nyírfán sír az őszapó-sereg.
Sírjon. Ne űzd el, téli fergeteg.
t

V
É rtesítjü k a lelkészi hivatalokat és gyülekezeti tagjainkat, hogy
az Evangélikus Énekeskönyv III. kiadása - 20 000 példányban az idei esztendő első negyedévében fog megjelenni.
A h arm a d ik kiad ás - reménységünk szerint - lehetővé fogja
ten n i azt, hogy az elmúlt esztendő során beérkezett rendeléseket
k o rláto z ás nélkül kielégítsük.

A Sajtóosztályhoz 1985-ben beérkezett - és eddig csak rész
b en - teljesített rendeléseket nem kell megújítani.

V.

A Sajtóosztály

J

Közös tanulmányi nap a régi é s az új
levelező hallgatók számára
A szokásos félévi továbbképzés
re ismét összegyűltek az elmúlt esz
tendő végén Teológiai Akadémia
levelező tanfolyamának első, 1982ben végzett hallgatói. Nagy több
ségük már beiktatott gyülekezeti
munkatárs, valamennyien tevéke
nyen vesznek részt gyülekezetük
életében, eredményes munkáról,
mindinkább gazdagodó tapaszta
latokról adnak hát számot minden
összejövetelen, ám az ideinek me
rőben új színt és jelleget adott a
jelenlegi levelező hallgatókkal kö
zös konzultáció. Ami továbbkép
zés volt az egyik csoportnak, kép
zés lett a másik számára, és mind
kettőnél roppant hasznosnak bizo
nyult, mert az előadások magas
színvonala, új ismeretekben bővel
kedő tartalma élményszérűvé tette
a tanulást és felejthetetlenné az is
mereteket.
Dr. Prőhle Károly professzor
A transzcendencia jelenléte vilá
gunkban c. előadásában a zsidó
keresztyén Isten-fogalomnak az
európai gondolkodásra gyakorolt
hatásáról beszélt. (Az ószövetségi

Az ünnepélyes szolgálatba állí
tás alkalmával az eskütétel és be
iktatás után a jelenlévő evangéli
kus és református lelkészek egyegy igével áldották meg és indítot
ták útjára az új munkatársat. Je
len voltak rajtuk kívül a helybeli
római katolikus, valamint a szuhakállói görög katolikus lelké
szek, valamint a helyi községi ta
nács elnöke. Az ünnepi alkalmon
Halmaji István miskolci kántor
harmóniumjátékkal, orv. Sáfrány
áé Spicze Julianna sajókazai gyü
lekezeti tag pedig szólóénekkel
működött közre.
A templomi alkalom után a
gyülekezet ebéden látta vendégül ax
gyülekezeti teremben a részt vevő
helybeli és szórványból bejött gyü
lekezeti tagokat, az új gyülekezeti
munkatárs rokonait és a többi
vendéget. Az ebéd során mejeg
hangú köszöntések hangzottak el.
Sándor István tanácselnök a helyi
tanács és a tömegszervezetek,
Radnai József a sajókazai gyüleke
zet, Sárkány Tibor esperes pedig
az egyházmegye nevében, végül a
valamikori előd jogán Buchalla
Ödön nyugalmazott lelkész, szó
laltak meg. A felé forduló bizalo
mért és szeretetért Balázs Tibor
őszinte szívből mondott köszöne
tét.
Az együttlét az „Erős vár a mi
Istenünk” kezdetű ének első két
versének eléneklésével ért véget.
Kérjük Istent, Szentlelkével áll
jon a gyülekezet és az új gyülekeze
ti munkatárs mellé, hogy az Újban
végzett szolgálata, fáradozása ne
legyen hiábavaló Sajókazán és
szórványaiban sem. Abaffy Gyula

Egyházi újságírók
Bázelben és

zák, küldik ugyan a gyermekeket,
de a szülői példa, a család egész
életét átható hit nélkül nehéz ered
ményre jutni.) Elhangzottak éssze
rű javaslatok: meg kellene szervez
ni istentiszteletek idejére a (még
bibliakörbe nem vihető) aprósá
gok őrzését, hiszen sok fiatal pár
nem tudja kire hagyni kisgyerme
két; s a helyenként már bevezetett
telefonszolgálat is hasznosnak mu
tatkozik, mikor is bármilyen kér
déssel a lelkészhez, vagy az általa
megbízott munkatárshoz fordul
hat a telefonáló.
A
találkozó-továbbképzések
nem utolsósorban ä két csoport
ismerkedését, információ- és ta
pasztalatcseréjét is szolgálja. Elté
rő szociológiai összetételben (az el
ső csoportban több volt a fiatal
papné, és az idősebb gyülekezeti
tag; a másodikban több a világi
egyetemre is jáló lelkészgyermek,
és a fiatalabb gyülekezeti tag), kö
vetkezésképp más-más karizmávál
indultak a hallgatók, de közös cél
és testvéri szeretet fogja össze őket.
Bozóky Éva

T ápiószentmárton
1985. évben a gyülekezet áldo
zatkész hívei felújíttatták a 103 éves
orgonát. Három egyházzenei esten
Trajtler Gábor orgonaművész, a
Norvég ifjúsági énekkar, Nagy Gyu
la vecsési kántor és Győri János
Sámuel ősagárdi lelkész valamint a
Hermons együttes szolgáltak. Fehér
József egyházközségi felügyelő és
felesége az oltár elé egy új szőnyeget
A tápiószentmártoni gyülekezet
egyházszeretetének
számos jelét adta.
Képünkön a gyülekezet temploma
látható

és a templom fűtéséhez egy gáz
kályhát adományoztak 15 000,- Ft
értékben. Domonyi István gondnok
és fejesége valamint Zsíros Jpnos
presbiter és_ sokan mások a hívek
közül nagyobb adományokkal já
rultak hozzá a templom fűtéséhez.
Morvái Lajosné és férje „Jézus a Jó
Pásztor” bársony szőttes nagy ol
tárképet adományozott a gyüleke

zeti terembe, ihelyet Keveházi Látsz-.ló esperes áldott meg ádvent első
hetében. Apró István presbiter új,
szépen díszített szószék feljárót ké
szített. „Hálával áldozzál az Isten
nek, és teljesítsd a Felségesnek fo
gadásaidat. Hívj segítségül engem
a nyomorúság idején! Én megsza
badítalak, és te dicsőitesz engem.”
Zsoltár 50,14-15.
t '
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Legyünk eggyé
a bizonyságtételben!
Január 23. Csütörtök
BIZONYSÁGTÉTEL
GYŰLÖLETET LEBÍRÓ
SZERETETTEL
Igék:
lM óz 50,15-21;
Kol 3,12-17;
Zsolt 85;
.
Lk 9,49-56
Az emberek még soha nem ke
rültek olyan közel egymáshoz a
tudományos és technikai fejlődés
révén, mint ma, és talán még soha
nem osztotta meg annyiféle ellen
séges indulat, mint ma. Sajnos,
mindehhez még a vallási engesz
telhetetlenség is hozzájárul. Sok
esetben keresztyének sem tudnak
vélt vagy igazi sérelmeik miatt el
fogulatlanul, jó szívvel gondolni
másokra, és együttműködni ve
lük. Pedig ha az Isten az ellenünk
elkövetett rosszat is a javunkra
tudja fordítani, mi miért nem tu
dunk
megbocsátani?
(lMóz
50,15-21)
A gyűlölet mégoszt, /a szeretet
összekapcsol. De a szeretetnek
konkréttá kell válnia az egymás
elviselésében, az egymás ellen elkö
vetett bűnök megbocsátásában.
Akik Jézust szeretik, „öltsék fel”
magukra az ő magatartását. Ne
vegyük természetesnek keresztyé
nek között a gyanakvást, megnemértést, megkülönböztetést (Kol
\ 12-17).

Imádkozzunk!
Adjunk bálát a mi mennyei
Atyánknak, mert csak pillanatig
tart haragja, és örökké jóakarata.
Köszönjük meg Neki azokat, akik
megbocsátó szeretettel hordoznak
el minket. Áldjuk Őt, aki a szeretetet erősebbé tette a gyűlöletnél.
Valljuk meg, hogy a mi kapcsola
tainkat is sérelmeink határozzák
meg, és sok még az engesztelhetet
lenség gyülekezeten belül és az egy
házak között is. Keseredjen meg a
szívünk amiatt, hogy nem adtunk
példát a kiengesztelődésre a vi
lágnak.
Könyörögjünk ma különöskép
pen is az egyház egységéért, szere-1
tétből fakadó szolidaritásáért a
szenvedők iránt, főként a világnak
azon a pontjain, amelyeket a nem
zeti, faji, vallási gyűlölködés tesz
tönkre. Kérjük Istent, hogy segítsen
a megértő és megbocsátó szeretet
erejével áthidalni a család válságait,
nemzedékek ellentéteit.

Január 24. Péntek
BIZONYSÁGTÉTEL AZ
EMBERI MÉLTÓSÁG
VÉDELMÉBEN
Igék:
lM óz l,26-31b;
Gál 3,26-29;
Zsolt 8;
Lk 10,30-37
Isten az embert saját képére te
remtette, s ezzel minden teremtmé
nye közül a legnagyobb méltóság
gal ruházta fel. Jézus a legmé
lyebbre süllyedt embert is olyan
pótolhatatlan értéknek tekintette,
akit önfeláldozó szeretettel szeret
nie kell, és nem megaláznia. A keresztyénség mintha elfeledkezett
volna, az írás igazságának erről az
oldaláról, és nem tett meg mindent
azért, hogy senkit se tekintsenek
kihasználható eszköznék, leírható
selejtnek, alsóbbrendű lénynek.
(lM óz 1,26—31b).
Az emberi méltóságnak megtiprása mindenfajta diszkrimináció,

«

amikor valakit faji, nemzetiségi,
nemi vagy szociális okokból hátrá
nyos helyzetbe kényszerítenek.
S az igazán szomorú, hogy ez még
keresztyének között is előfordul.
Pedig nekik Krisztusban Tel kelle
ne ismerniük minden ember alap
vető egyenértékűségét a teremtés
és a megváltás jogán (Gál
3,26-29).

Imádkozzunk!
*
Adjunk hálát Istennek azért,
hogy bűnös voltunk ellenére elfogad
bennünket és inkább Fiát küldte a
keresztre, csakhogy megnyerhessen
minket. Köszönjük meg, hogy né
hány évtizede az emberiség már ér
zékenyebben reagál az emberi mél
tóság meggyalázására.
Valljuk meg, hogy keresztyén kö
rökben kevés szó esik az ember mél
tóságáról. Tartsunk bűnbánatot
amiatt, hogy közöttünk is van sok
megalázott ember, de olyan is, aki
másokat megaláz. Bánjuk meg szí
vünk mélyéből, hogy nem mindig
találtak védelmet a megalázottak
az egyház részéről.
Könyörögjünk azért, hogy az em
beri méltóságot sértő, minden meg
különböztetés tűnjön el az emberi
ség életéből. Segítse Isten az egyhá
zakat olyan egységre, amelyben
egyik sent akar a másik fölé kere
kedni, s amelyben egyik sem akarja
kioktatni a másikat, hanem kész
tanulni és gazdagodni a másik érté
kei által.

téből merített békességet. Áldjuk
Ót azért a reménységért, hogy a
Krisztussal összhangban végzett
munka, az áldozatos szeretet fára
dozása sohasem hiábavaló.
Valljuk meg, hogy a keresztyénség olyan sokszor közömbös volt az
emberiséget megnyomorító igaz
ságtalanságokkal és kizsákmányo
lással szemben. Lássuk be, hogy ön
zésből, megalkuvásból hajlamosak
voltunk lemondani a felelős szeretet
gyakorlásáról.
Könyörögjünk Hrüszosztomosz
egyházatya liturgiája szerint „az
egész világ békességéért, Isten
egész egyházának jó előmenetelé
ért, a mindenség egységéért”. Ezen
az estén vigyük Isten színe elé azo
kat az egyházakat a harmadik vi
lágból, amelyek a legtöbbet szen
vednek az elmaradottság és az ínség
miatt. Adjon az Úr segítőkész szeretetet irántuk, mindnyájunk szí
vébe.

•Ö--RÖL # -R A
„B ár még sötétség borítja a földet, sűrű ho tucatnyi hatalom erőterében folyik. S akarvamály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Ür, f akaratlan ezekhez igazodnak lépteink. D ö n 
tő-e életedben „az örökkévaló trón, s enge
dicsősége meglátszik rajtad.” Ézs 60,2
ded-e az Ő igazsága szerint vezérelni napjaid?
vasárn ap
„N yom orúságom ban az Ú rhoz
CSÜTÖRTÖK - „Benne élet volt, és az élet volt
kiáltottam . M eghallotta hangom at.” (Zsolt
18,7 - Jn 16,26-27 - M t 17,1-9 - Zs 76) Sok az emberek világossága.” Jn 1,4 (Ézs 49,6 szor úgy véljük imádságaink pusztába kiáltott ApCsel 26,1-3. 12-23 - Zsid 10,19-25) Egy
szavak, vagy legjobb esetben olyanok m int a szupernóva robbant karácsonykor. N em az
tihanyi visszhang. G ondoljunk ilyenkor arra és égen, hanem itt*a földön. Új élet ragyogó fé
ne feledkezzünk meg róla, hányszor m ondtuk nyével, világosságával elárasztva bolygónkat,
m ár felszabadult örömm el „m eghallotta han m inket embereket. A bennünk hol jo bban, hol
kevésbé pislákoló életet örök, szüntelenül su
gom at az Ú r” .
. gárzó fénnyel ak arta és akarja m egajándékoz
hétfő - „Van-e olyan ember, aki életben m a
ni, átform álni életedet. Elfogadod? Vagy jo b 
rad h at és nem lát halált, aki megmenekülhet a ban érzed m agad a félhom ályban?
holtak hazájától?” Zs 89,49 (Jn 5,25 - 2M óz
péntek - „Az Isten ajándékai és elhívása, visz34,29-35 - Zsid 9,11-15) A zsoltáros kérdésére
szavonhatatlanok.”
Róm 11,29 (5M óz 28,10 gondolkodás nélkül válaszolhatjuk, nincs. De
ugyanakkor bennünk lehet a bizonyosság és 2Pt 1,16-21 - Zsid 10,26-31) Keserű órákban
bátran vallhatjuk: Az Ú r feltám adt, valóban még Isten ajándékait is elutasítjuk durcás gye
feltám adt. S húsvét fényében életünk végére is rek m ódjára, m ondván: Nem kell. É rthetetlen
m ás szemmel nézhetünk, más szívvel gondol nek tartva az ő akaratát, szándékát velünk.
Elhívásával mit sem törődve tovább állunk. Ne
hatunk.
feledjük, tévelygéseink ellenére m agáénak ta rt
kedd - „És láttam a megnyílt eget: ím e egy m in k et mindvégig.
fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz,
SZOMBAT - „Az én Atyám , aki nekem adta
m ert igazságosan ítél és harcol.” Jel 19,11 (Jób
őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragad
34,12 - 2K or 3,12-18 - Zsid 9,16-28) A láto
hatja ki őket az A tya kezéből.” Jn 10,29 (Jer
m ások mindig sokkal többet és jóval keveseb
14,21 - M t 16,24-28 - Zsid 10,32-39) K ísérté
bet m ondanak el, m int a valóság. Jézus hűségé
sek özöne bom bázza szüntelenül testünket, lel
ről a kereszt a legbeszédesebb valóság. Igaz
künket. M inden m ásodperc közelebb hozza
voltáról pedig az hogy él, és Lelke által m a is
félelmetes ellenségünket, a halált. M indezek
értünk harcol s küzd az ős ellenséggel.
ellenére Jézus szava ígéret és öröm hír szá
m unkra. M ert akit mi is A tyánknak vallha
SZERDA - „Trónod m indörökké m egm arad,
királyi pálcád igazság pálcája” Zs 45,7 (Jel tunk, nagyobb m indennél s kezébe tudjuk m a
S m id éliu sz Z o ltá n
11,17- 2M óz 13,20-22 - Zsid 10,1-18) Életünk gunkat.

ISTENTISZTELETI REND
Január 26. Vasárnap
ÚRVACSORA:
FELHÍVÁS AZ EGYSÉG
MEGVÁLLÁSÁRA
Igék:
Ézs 25,6-9;
lKor 11,17-34;
Zsolt 133;
Jn 13,1-17

Budapesten,
1 9 8 6 . Január 19-én
Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher
Károly, de. 11. (úrv.) Pintér Károly,
du. 6. Takácsné Kovácsházi Zelma.
Fasor de. 11. (úrv.) Muntag Andomé,
du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa György út
7. de. fél 9. Muntag Andomé. Üllői út
24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza. Ka
rácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar)
Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de.
t'I.Rédgy.Pál. Kőbánya de. 10. Vető
ipla^y^jdaP^ter ^ 3 3 . de. jel 12. Vető
ié lá . Zugló de. II. (urv.) Szabó Lajos.
Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Reuss And
rás, du. 4. szeretetvendégség: Túrmeze
Erzsébet. Váci út 129. de. negyed IQ
Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43
de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest de. 10
Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pin
térné Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep
de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pest
lőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestlő
rinc Erzsébet-telep de. háromnegyed 8.
Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonynyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sán
dor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonynyai Sándor. Pestújhely de. 10. Schrei
ner Vilmos. Rákospalota Kőtemplom
de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
de. fél 11. Sashalom de. 9. Mátyásföld
de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11.
Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa László.
Rákoscsaba de. 9. Kosa Pál. Rákosliget
de. 11. Kosa Pál. Rákoskeresztúr de. fél
11. Kosa.László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.)
Nagy Gyula, du. 6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós. Óbu
da de. 10. Vámos József. XII. Tartsay
Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de.
11. Takács József, du. fél 7. Buczolich
Márta. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta. Kelen
föld de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.)
Missura Tibor, du. 6. Bencze Imre. Né
metvölgyi út 138. de. 9. Bencze Imre.
Kelenvölgy de. 9. (úrv.) Rözse István.
Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István.
Budaörs du. 3. Rőzse István. Törökbá
lint du. fél 5. Rőzse István. Csillaghegy
de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
Mezősi György.

""Boldog lakoma- ar bőség asztala-*'
nál< ahonnan önökre száműzve van
minden szomorúság, mert maga az
Úr töröl le minden könnyet a meg
hívottak arcáról! Hányszor vigasz
talta magát Isten nehéz sorsú ószö
Január 25. Szombat
vetségi népe a jövőnek ezzel a szí
vet melengető képével, s hányszor
BIZONYSÁGTÉTEL AZ
került
ez a kép a szinte karnyújtás
IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE
nyi
távolságról
elérhetetlen meszÉRDEKÉBEN
szeségbe!
Isten
újszövetségi népe
Igék:
sincs
még
a
vándorút
végén, de
. Ézs 32,15-18;
már útközben behívja őt az ő Ura,
Fii 4,6-9;
hogy leültesse ünnepi asztalához,
Zsolt 72,1-2:12-14;
és gazdagon megvendégelje áldo
Ml 25,31-46
zatának ajándékaival. Most még
Sók feszültséggel terhes vilá ugyan bőven van miért szégyen
gunkban nem lehet már „biztonsá keznünk és szomorkodnunk, de a
gos lakóhelyet” találni, ahol bűnbocsánat öröme, a szoros kö
„gondtalan nyugalomban” élhet zösség az Úrral és egymással vi
nénk. A megoldatlan kérdések gasztaló elöízét és zálogát nyújtja
miatt bármelyik pillanatban a az eljövendő teljességnek (Ézs
mindent elpusztító atomkatasztró 25,6-9).
fa az értelmetlen végső megoldást
Valamikor
az úrvacsora összeV
,
jelentheti. Egy felmérés szerint már / fonódott a szeretetlakomával, az
az alig nyiladozó gyermeki lelkek agapéval. Most nyilvánvalóan el
számára is ez a lehetőség az első különül az Úr által nyújtott eledel
számú rettenet. A próféta úgy lát attól, amivel mi vendégelhetjük
ja, hogy csak az igazságosság hoz meg egymást. Helyzetünkből, ter
hat békét, mert a sok igazságtalan mészetünkből, hagyományainkból
ság a feszültségek forrása, ame fakadóan sok különbség van kö
lyekből azután újra csak igazságta zöttünk, de ahol Urunk a vendég
lanságok sora keletkezik. (Ézs látó, ott ugyanabból a táplálékból
32,15-18).
részesedünk mindannyian, ugyan
A hívő keresztyén sem vonhatja azzal a kegyelemmel erösíttetik
ki magát a feszültségek hatása alól. meg a szív (lK or 11,17-34).
De szorongásai oldódnak, ha
„imádság és könyörgés” alkalmá
val bizalommal viszi kéréseit a
Imádkozzunk!
mennyi Atya elé, akiről tudja,
Vízkereszt után utolsó vasárnap
hogy nem veszíti szeme elől gyer
Adjunk bálát Urunk jóságáért,
az
oltárterítő színe: fehér. A dél
mekeit. Ebből olyan békesség fa aki kereszten szerzett javaival táp
előtti istentisztelet oltári igéje: M t
kad, amely megóv a reménytelen lálja és erősíti úton levő népét, míg
17, 1-9; az igehirdetés alapigéje:
ségtől, a pánikbaeséstől, ellenben a a végső és el nem múló boldog
Ézs 40, 3-11.
feladatok bátor vállalására kész együttlétbe meg nem érkezik.
tet. Ez a békesség nem tesz közöm
1Valljuk meg, hogy az úrvacsorái
bössé minket az emberiség sorsa közösség még mindig nem formált
iránt, mert megőriz a Jézus Krisz át minket annyira, hogy fenntartás
MEGJELENT!
tusban. Vagyis félelem nélkül te nélkül el tudjuk fogadni, és a köl
letjük azt, amire Jézus indít min csönös szolgálat révén meg tudjuk
Kutas Kálmán
gazdagítani egymást.
ket (Fii 4,6-9).
Egy em berélet
Könyörögjünk a közös úrvacso
ravételben is kifejeződő teljes egysé
verseskötet
Imádkozzunk!
gért, hitért, amely Krisztus szavára
Kapható!
építve mer a láthatóról a láthatatla
Adjunk bálát Istennek hosszú tű nokra tekinteni, szeretetért, amely
Ára: 106,— Ft
réséért, amellyel mindeddig megóv kész szolgálni minden rászoruló
Megrendelhető,
ta a világot és benne minket a leg nak, és örvendező reménységért,
megvásárolható a
szörnyűbb katasztrófától. Köszön amely várja Krisztusnak és népének
Sajtóosztályon
jük m e| neki a bűnbocsátó szerete- kiteljesedő közösségét.
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Dán egyházi delegáció
Csehszlovákiában

Az LVSZ Német Nemzeti
Bizottságának új titkára

A Dán Evangélikus Egyház képvise
lői, Wiberg roskildei, Lindt odensei
püspök, valamint Paul Hansen, az
LVSZ volt európa-titkára szeptember
14-22. között látogatást tettek a Szlo
vákiai és- a Sziléziai -Evangélikus- Egy
háznál. Több gyülekezetben hirdettek
igét, találköz'tak egyházi vezetőkkel és
előadást tartottak lelkészek részére.
(Tschechische Ökumenische Nachrich
ten - szp)

Käthe Mahn göttingeni szuperinten
dens. A 46 éves lelkésznő április 1-én
veszi át hivatalát a Lutheránus Világ
szövetség NSZK-beli bizottságában.
Käthe Mahn 1980-83 között a Hanno
veri Evangélikus Egyháznál egyházfő
tanácsosként az ökumenikus kérdések
és az amerikai egyházakkal való kapcso
latok felelőse volt. A budapesti nagy
gyűlésen az LVSZ Végrehajtó Bizottsá
gának tagjává választották, (epd - szp)

HAZAI ESEMENYEK
Január 26-án
délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS
ÁHÍTAT
M áté János
orgonái
Születés
Balicza Iván salgótarjáni lelkészék
nek 1985. szeptember 20-án Salgótar
jánban Dóra nevű negyedik gyermekük
született.

Özv. dr. Kováts Vilmosné, sz. Zoltán
Erzsébet 1985. december 31-én hoszszabb szenvedés után elhunyt, 93 esz
tendős korában. Az elhunytban a kis
kőrösi gyülekezet Énekkarának alapí
tótagját, az akkori Nőegyesületnek
erős oszlopát, a Fébé egyesület és an
nak Imaközösségének hűséges testvé
rét, a vasárnapi iskola egyik évtizede
ken át volt buzgó vezetőjét veszítette el.
Koporsója mellett * Ponicsán Imre
ny. lelkész hirdette az örökélet igé
jét. A gyülekezet Énekkara is szolgált
Kiss Sándor ’ karmester vezetésével.
„Nékem az élet Krisztus, a meghalás
nyereség!”

Keresztelés
Weltler Sándor nemescsói lelkésznek
és feleségének, Torda Erikának 1985.
szeptember 12-én első Gábor nevű
gyermekük született. A gyermeket ün
nepi istentisztelet keretében keresztelte
meg Weltler Ödön ny. lelkész Nemescsón 1985. október 6-án. „Élj törvény
szerint, törekedj szeretetre és légy alá
zatos Isteneddel szemben” Mik 6,8.
Házassági évforduló
Mórotz László és felesége Pálfy Lídia
4985 őszén Isten előtti hálával emléke
zett meg házasságának 50. évfordulójá
ról. Ebből az alkalomból a szeretteik
körében kérték Isten áldását további
életükre a beledi templomban.
Halálozás
Bárdost Jenő nyugalmazott evangéli
kus lelkész 1985. december 29-én, életé
nek 76. évében meghalt. Temetése
1986. január 3-án Pápán volt.
Az Újpesti Gyülekezet örökös fel
ügyelője, Békési János, életének 80.
évében, 1985. december 10-én csende
sen elhunyt. Temetése az Újpest Me
gyeri temetőben Blázy Lajos gyüleke
zeti lelkész szolgálatával, nagy részvét
mellett 1985. december 18-án volt. „Az okosok fényleni fognak, mint a
fénylő égbolt, és akik sokakat igazság
ra vezettek, mint a csillagok, mindö
rökké.”.(Dán 12,3.)
Kiss László a szilsárkányi gyülekezet
volt kántora 1985. dec. 17-én váratla
nul elhunyt. Temetése dec. 19-én volt.
A feltámadás reményében kísértük
utolsó földi útjára.

Apróhirdetés
Toronysisakok kisebb javítását, fes
tését azonos áron bárhol vállalom. Tö
rök Lajos kisiparos, 8800 Nagykani
zsa, Varasdi út 45.
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Hogy az im ádság m ilye n hathatós erő és m i m inden
re képes, a zt csak az h is z i el, a ki m egpróbálta m ár
s a kit a tapasztala t m egtanított rá. Nagy áldás
a szükség, a m e ly a rra szorít, hogy az im ádságba ka
paszkodjunk. Csak a zt tudom , hogy valahányszor
igazál) kom olyan im ádkoztam , m in da nnyiszor bősé
ges m e g h a llg a tá st nyertem s többet kaptam , m int
a m enn yit kértem . Ha o ly k o r Isten halasztotta is, vég
re m égis m eglett. Oh m icsoda nagy dolog a kegyes
keresztyén im á d sá g a ... A zé rt a tyá m fia i im ádkozza
tok szívvel, s z á jja l otthon is, tem plom ban is, m e rt az
im ádság ta rtja a világot. (Luther)

\ ______________ _ ______________ J

M artin Luther King
emlékünnep Debrecenben
Első alkalommal tartották meg az Egyesült Államokban a Martin
Luther King emlékünnepet január 13-án.
Mint ismeretes, az 1968-ban meggyilkolt baptista lelkipásztor Nobel-békedijas amerikai polgárjogi vezető iránti tiszteletből az amerikai
kongresszus nemzeti ünneppé nyilvánította minden év januárjának 3.
hétfőjét.
A debreceni Református Teológia 1978-ban díszdoktorrá avatta ha halálának 10. évfordulóján - id. Martin Luther King baptista
lelkipásztort, az édesapát. Az elhunyt iránti kegyelet másik jeleként
az akkor elkészült debreceni nagyerdei templomot Martin Luther
Kingröl nevezték el és a templom kertjében felállították mellszobrát.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa január 19-én
vasárnap fél 12-kor Debrecenben a Martin Luther Kíngről elnevezett
templomban hálaadó istentiszteletet és ünnepséget rendezett. Ezt kö
vetően megkoszorúzták a templom kertjében elhelyezett mellszobrot.
Az istentiszteleten dr. Nagy Gyula evangélikus püspök hirdette az
igét. Az ünnepségen, amelyet dr. Tóth Károly püspök vezetett, Martin
Luther King életpályájáról Viczián János, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke tartott előadást.
Az emlékünnepség eseményeire lapunk követkéző számában viszszatérünk.

ÉLŐ VÍZ
A z evangélium
hódításának
nincsenek korlátái

„M i is hozzátok hasonló
em berek vagyunk,
és azt hirdetjük nektek,
hogy térjetek m eg az élő
Istenhez.**

ApCsel 14,15
Adamov adja egyik regényhősé
nek ajkára ezeket a szavakat: „Na
gyon önző vagyok. Tekintélyre,
karrierre, dicsőségre van szüksé
gem. Akarom, hogy mások függje
nek tőlem, a szavaimtól és a dönté
seimtől. Hallani'akarom a szívdo
bogásukat, amikor beszélnek ve
lem, amikor valami szívességet
kérnek tőlem. Ezt a célt el akarom
érni, és ennek érdekében semmitől
sem riadok vissza.” - Tudom,
hogy nagyon sok emberben élnek
ilyen és hasonló gondolatok. Az
igében előttünk áll Pál és kétségbe
esetten tiltakozik az ellen, hogy őt
tartsák valaminek, hogy őt tisztel
jék Isten helyett. Igyekszik rávezet
ni a tömeget arra, hogy ő csak esz
köz az Isten kezében, aki engedel
meskedik az Isten akaratának.
Egész keresztyén életünknek és
bizonyságtételünk hitelének alap
vető feltétele, hogy mindig tudjuk,
kik és mik vagyunk, hogy lássuk a
határt a Teremtő és a teremtmény
között.
Ha életünkben és tetteinkben

van valami, ami felhívja az embe
rek figyelmét, merjük elmondani,
hogy annak mi a titka. Az igazi
keresztyén életnek kell, hogy le
gyen egy bizonyos titka, amire fel
figyelnek az emberek. Ez az, hogy
észrevesszük a mások baját és nyo
morúságát és önzetlenül segítünk.
Pálék sem tettek mást, de amikor
ezért őket akarták dicsőíteni, elhá
rítottak maguktól mindent és arra
mutattak rá, akinek az ereje által
munkálkodtak. Nem az eszköz a
fontos és nem is az, hogy mire
használta fel Isten, hanem az, akié
minden hatalom mennyen és föl
dön. Életünk sokak számára lehet
Istenhez vezető útmutatás. Egy ré
gi kis vers azt mondja: „Kezek, ha
adnak, Istenről szólnak;,Arról da
lolnak, hogy megáld az Úr. Kezek,
ha adnak, újjáteremtnek, lüktető
szíve e világnak ők. Adj Urunk
kezet, mely csodára képes, hogy
kertté legyen a pusztaság. Szeretetet adj, mely emberré formál, hogy
örvendve, dicsérve, élhessünk
mind.”
Lackner Aladár

Felvétel a levelező
teológiai tanfolyamra
A Magyarországi Evangéli
kus Egyház Teológiai Akadé
miája felvételt hirdet az 1986
őszén kezdődő hároméves Le
velező Teológiai Tanfolyamra.
Váijuk azoknak a gyülekezeti
vezetőknek, presbitereknek és
gyülekezeti munkásoknak je
lentkezését, akik hitükben és is
mereteikben jobban elmélyedve
kívánják végezni gyülekezeti
szolgálatukat.
A Tanfolyam ideje alatt szeptembertől-decemberig, ill. februártól-májusig havi egy alka
lommal kétnapos (szombat
vasárnapi) konzultációt tar
tunk az Akadémián. A félévi
kollokviumok ideje január és
június hó.
A felvételi kérvényeket az
Akadémia dékáni hivatalába
(1147 Budapest, Lőcsei út 32.)
1986. május 10-ig kell bekülde
ni. A kérvényhez a következő
okmányokat kell mellékelni:

a) születési bizonyítvány;
b) érettségi bizonyítvány;
c) keresztelési bizonyítvány;
d) konfirmációi
bizonyít
vány;
e) gyülekezeti és lelkészi
ajánlólevél;
f) eddigi egyházi működésről
szóló bizonyítvány;
g) kézzel írott részletes ön
életrajz, amely feltárja a jelent
kező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a Tanfo
lyamra jelentkezés okait.
A lelkészi ajánlólevelet, vala
mint a gyülekezeti presbitérium
véleményét tartalmazó levelet
vagy jegyzőkönyvi kivonatot,
amely a jelentkező részletes jel
lemzését tartalmazta, az illeté
kes lelkész a kérvénnyel egy
időben külön levélben küldje el
az Akadémia dékánjának.
A Felvételi Bizottság döntésé
ről és a Tanfolyamra vonatkozó
részletesebb tudnivalókról le
vélben értesítjük a felvetteket.

FELVÉTEL
A Teológiai
A kadém iára
Evangélikus egyházunk lel
készeinek képzése a-budapesti
Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára
felvételüket óhajtják, felvételi’
kérvényüket az Akadémia Fel
vételi Bizottságához címezve,
az Akadémia Dékáni Hivatalá
nak (Budapest, XIV., Lőcsei út
32. 1147) 1986. június 10-ig
nyújtsák, be.
Az akadémiai felvételi kér
vényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: 1. születési
bizonyítvány, 2. a legmagasabb
iskolai végzettségi (érettségi)
bizonyítvány, 3. helyhatósági
vagy más bizonyítvány, amely a
kérelmező lakását, szociális
helyzetét, szülei foglalkozását
és keresetét, ill. szociális viszo
nyait feltünteti, 4. orvosi bizo
nyítvány, amely igazolja, hogy a
jelentkező főiskolai tanulmá
nyokra és lelkészi pályára al
kalmas, 5. keresztelési bizonyít
vány, 6. konfirmációi bizonyít
vány, 7. részletes önéletrajz,
mely feltárja a kérelmező csalá
di és társadalmi körülményeit,
valamint a lelkészi szolgálatra
jelentkezés okait, 8. esetleg
egyházi működésről szóló bizo
nyítvány. - A felvételhez szük
séges az illetékes lelkész bizo
nyítványa, mindenesetre annak
a lelkésznek ajánlása a jelent
kező lelkészi pályára való alkal
masságáról, aki a folyamodó
nak az utóbbi időben a lelkipásztora volt. - Ezt a bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kér
vénnyel egyidejűleg küldje meg
külön levélben közvetlenül az
Akadémia dékánjának címez
ve. Az okmányokat eredetiben
kell beküldeni, de indokolt eset
ben hiteles'másolatban is lehet
mellékelni. A másolat „egyházi
használatra” megjelöléssel az
egyházközségi lelkész által is
hitelesíthető. Az akadémiai ta
nulmányi idő öt esztendő.
Az Akadémia hallgatói köte
lezően lakói a Teológus Ott
honnak, ahol lakást és teljes
ellátást kapnak. A jó tanulmá
nyi eredményt elért és rászoruló
hallgatók ösztöndíjban is ré
szesülhetnek.
A Felvételi Bizottság döntését
felvételi vizsga előzi meg. En
nek időpontja 1986. június 23án délelőtt 10 órától június 25.
délutánig tart, amelyre a jelent
kezőket ezúttal meg is hívjuk.
A felvételi vizsga anyaga a
következő:
írásbeli zárthelyi dolgozat
után szóbeli vizsga következik,
mindkettő a következő anyag
ismeretéből áll:
1. Általános bibliaismeret (a
négy evangélium és Mózes öt
könyve), 2. Luther Márton Kis
kátéja, 3. Énekeskönyvünk Luther-énekei, 4. A „Hitünkéletünk" című hittankönyv, va
lamint Dr. Prőhle Károly: Az
evangélium igazsága c. tan
könyv anyagának ismerete, 5.
Dr. Fabiny Tibor: Egyházisme
ret c. jegyzet, amelyet kérésre
megküldünk. 6. Az Evangélikus
Élet, a Lelkipásztor, a Theológiai Szemle és a Diakónia 1985.
és ez évi anyagának vázlatos
ismerete, 7. A magyar történe
lem, 8. Magyar nyelv és iroda
lom.
A fenti anyaghoz esetleg
szükséges segítségért a jelent
kező forduljon bizalommal gyü
lekezeti lelkipásztorához.
Kérjük a lelkészeket, hogy a
fenti hirdetményt mielőbb, majd
húsvét ünnepén is olvassák fel
a gyülekezetekben.

Ülésezett az Országos Presbitérium

BÉKE - EGYSÉG - REND
A z eln ök ség után egyházunk leg
m agasabb vezető testületé az O r
sz á g o s Presbitérium évente ülése
zik . E zek az ülések nem csak lezár
nak é s értékelnek egy-egy eszten
d ő t, hanem irányt is szabnak a k ö
vetkezőre nézve. Ism étlődő alk al
m ak , m égis m indig m ás tartalom 
m a l, a m ögöttük és előttük álló esz
ten dőtől függően. A z elm últ eszten
dei ülést a cím ben m egadott három
szóban lehet összefoglaln i.

Béke mindenek fölött. Az ülés
most is Káldy Zoltán elnök-püspö
ki jelentésével kezdődött.,Ahogy
egyházunk nem vákuumban él,
úgy egyházi ülést sem szabad lég
üres térben tartani” - hallottuk a
bevezetést. Majd a folytatásban az
idei év gyümölcséről volt szó: vég
re megtörtént a találkozó a két
nagyhatalom vezetői közt. Ennek
a találkozónak nincs vesztese, ez
zel az eseménnyel a világ nyert: új
reményt és bizalmat. Elindulhatott
egy gyógyító folyamat még akkor
is, ha megmaradt az alapvető el
lentét. A mi vágyunk a közös biz
tonság megteremtése és az, hogy a
földi konfrontáció ne terjedjen a.
világűrre. Ezért különös örömünk,
hangsúlyozta a püspöki jelentés,
hogy 1986 az ENSZ béke esztende
je lesz. Az Országos Presbitérium
elhatározta, hogy az előttünk álló
évet egyházunkban valóban béke
évvé teszi. Természetesen sokat
hallottunk a hazai helyzetről, mai
örömeinkről és gondjainkról is, az
állam és egyház egyre tartalma
sabb dialógusáról és partneri kap
csolatáról, majd felölelte a jelentés
egyházunk egész munkaterületét
is. Az alaphang azonban ez ma
radt: a béke mindenek fölött és
mindenek előtt.
Egység a másik szó és téma,
amivel az ülés kiemelten foglalko
zott. Századunk az ökumenikus
mozgalom százada lett, az egyhá
zak sokat tettek azért, hogy eljus
sanak a hit egységére. Az első nagy
lépés 1927-ben történt: a hit és egy
házszervezet ökuipenikus mozgal
mának megalakulása. 1948-ban
megszületett az Egyházak Világta
nácsa. Ennek keretében született
1982-ben egy munka, irat, amely a
keresztségről, úrvacsoráról és az
egyházi hivatalról szólva megkísé
relte összefoglalni, amiben az egy
házak egyetértenek. Ez az irat Li
mában jött létre, ezért „limai do
kumentumnak” nevezzük. Az
EVT ezt kiadta az egyházaknak
átgondolásra és állásfoglalásra.
A magyar evangélikus lelkészek
több éves munkája után Prőhle
Károly professzor vezetésével néhányan összeállították állásfogla-
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KÖSZÖNET
Dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök
és dr. N agy Gyula
püspök ezúton
köszönik meg
gyülekezeteinknek
és lelkészeinknek
a karácsonyi
ünnepek és újév
alkalmából kifejezett
jókívánságaikat.

lásunkat, amelynek talán summája
az utolsó mondata: „Egyházunk a
felsorolt észrevételek és fel nem so
rolt fenntartások mellett is hajlan
dó a Limai Dokumentum alapján,
vagy akár azon túlmenő dialógust
folytatni... kitartóan imádkozunk
az egyház Urával együtt, hogy meg
valósuljon akarata, és mindnyájan
egyek legyünk.” - Meggyőződé
sünk, hogy az egyház egysége a világ
békéjét is szolgálná és szolgálja is,
hallottuk és váltottuk az ülésen.
Rend az a harmadik szó, ami újra
és újra előkerült és elhangzott az
ülésen. Az ünnepélyes percek után
munkaüléssé alakult át az együttlét.
A presbitérium az egyház életének
minden területéről jelentéseket
hallgatott meg és vitatott is meg. Az
Országos Egyházi Irodában végzett
nagyon komoly munkáról hallott
jelentés után sorrakerült a Teoló
giai Akadémia sok kérdése, az Ott
hon élete, majd a teológiai tanulmá
nyi munkáról szóló jelentés. Öröm
mel hallottuk, hogy 63 teológusunk
van és 25 levelező hallgatónk, ké
szül az Akadémia, illetve Otthon
bővítésének a terve. Előkerültek a
Lelkészi Munkaközösségek kérdé
sei, a múlt esztendőben 153 ilyen
ülést tartottak lelkészeink. A Gyűj
teményi Tanács is gyümölcsöző
évet zárt le, különösen a Múzeu
munk kiállításai voltak látogatot
tak. Hallottuk a különböző gyűjté

sek és offertóriumok eredményeit
örömmel. A Gyülekezeti Segély 125
éves évfordulóján két „születő” .
gyülekezetét támogat (Mór, Duna
újváros). Sok szó esett az országos
ifjúsági munkánkról is, ezen a nyá
ron mintegy 500 fiatal vett részt a
konferenciákon és tanfolyamokon
(Főt, Gyenesdiás). A Sajtóosztály
sok munkájával kapcsolatban kü
lönös örömmel hallottuk, hogy leg
jobb reménységünk van arra, hogy
a lelkészek új Agendát vehetnek
kezükbe. Szeretetotthonaink is szé
pülnek, a pesthidegkúti otthon bő
vítése befejezés előtt áll, meg kell
említeni az alberti otthon bővítését
is. Előkerültek azonban problé
mák, megoldandó feladatok is,
mint például üdülőink újításának,
építésének kérdései, szolgálatunk
nehezebb kérdései is. Az őszinte
légkörben olykor vita is folyt, de
mindig azzal a céllal, hogy egyhá
zunk szolgálata rendben folyjék.
Az Országos Presbitérium hatá
rozatai, amik egyébként lapunk
ban olvashatók, nemcsak a Presbi
térium sokrétű munkáját tükrözik,
hanem végső fokon azt, hogy egy
házunk vezető testületé valóban
ilyen irányban szeretné egyházun
kat vezetni: béke, egység és rend.
Mindezt pedig azért, hogy hazán
kért és világunkért folyó szolgála
tunk teljesebb és gyümölcsözőbb
legyen.
K. L.

Az Országos Presbitérium határozatai
1. Az Országos Presbitérium maga eszközeivel is fáradozik a bé
megköszöni dr. Káldy Zoltán püs ke megteremtéséért.
pöknek egyházunk életére vonat
6. Örül annak, hogy Magyaror
szágon rendezték meg a Kulturális
kozó átfogó jelentését.
Fórumot, ahol lehetőség volt Nyu
2. Megköszöni az Országos
Presbitérium az egyházkerületi és gat és Kelet kulturális személyisé
egyházmegyei presbitériumok, es geinek a párbeszédre és kapcsola
peresek, egyházmegyei felügyelők, taik bővítésére. Mindez a béke
gyülekezeti lelkészek és felügyelők ügyét szolgálta.
7. Köszönti a Hazafias Nép
munkáját.
3. Megköszöni az Országos front kongresszusát és támoga
Egyház Osztályainak és osztályve tásáról biztosítja a Népfront mun
káját.
zetőinek szolgálatát.
8. Örül annak, hogy egyházunk
4. Örömét juttatja kifejezésre,
hogy a két nagyhatalom vezetői revidiált Ágendájának kézirata el
nek genfi tárgyalásai a jelek szerint készült. Megköszöni Dr. Prőhle
pozitív hatással voltak a nemzet Karoly professzor óriási munká
közi légkörre. A Presbitérium he ját.
9. Megköszöni egyházunk na
lyesli azt a megállapodást, hogy a
két nagyhatalom nem törekszik gyon eredményes külügyi szolgála
katonai fölényre, folytatja a csúcs- tát, mindazoknak, akik ebben a
találkozót, sürgeti a leszerelési tár munkában részt vettek..
gyalásokat és a háborút nem tekin
10. Köszönti a Gyülekezeti Se
ti a vitás nemzetközi kérdések gély 125 éves jubileuma alkalmá
megoldásának. Ugyanakkor a ból.
Presbitérium sürgeti az eredmé
11. Örül a gyeöesdiási Ifjúsági
nyes leszerelési tárgyalásokat, a vi Konferenciáknak, a fóti kántorlágűr militarizálásának leállítását, képző munkájának, a presbiteri-,
a nukleáris fegyverek gyártásának kántor-, papné-, lelkészkonferen
befagyasztását és egy békés világ, ciáknak és evangelizációknak és
alapjainak lerakását.
azok folytatását javasolja.
12. Egyházunk minden szolgá
5. Támogatja az 1986-os nem
zetközi békeév célkitűzéseit és a latára Isten áldását kéri.
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„Bibliai TOTÓ”
Eredményhirdetés
A decem ber 22-1 számunkban közölt „Bibliai TOTÓ" helyes megfejtése a
következő: 1 = 2; 2 = X; 3 = 2; 4= 1; 5= 1; 6 = 1 ; 7 = X; 8 = 2; 9 = X; 10=1; 11 =X;
12=1; 13 = X; 13-M = 2.
A megfejtéseknek ebben a fordulójában kevesebb helységből kaptunk több
levelet. Nem kis örömünkre a megfejtések nagyobb része Jól Újra a Pilisi
gyülekezetből kaptuk a legtöbb levelet. Maczlk Erika megfejtési módját, vagyis
azt, hogy rögtön utána Irta a megfelelő bibliai helyet Is, követte a Nyíregyházán
működő gyerekbibliakör is. Remélem, sokat tanultak Így a Biblia közvetlen
használatában Is. Ferencz László Isaszegföl betegágyból küldte be a megfej
tést, kívánjuk, hogy azóta újra egészségesen járhasson Iskolába.
13+1 megfejtést az alábbiak értek el: Ajkáról Paksa Rudolf; A lbertijáról
Bárdossy Tekla, Bocsik Pál, Erős Attila, Erős Zsolt, Juhász Katalin, Kerepszkl
Zsuzsa, Rácz Angéla, Tóth Annamária, Tóth Emil; Bakonyszombathelyról ő sz
Erika; Budapestről Kiss Gergely, Laborczi Péter, Takács Eszter; Győrből Bujtor
Gábor és Lacika; Györkönyböl Lamm Krisztina; Ipolyvecóről Rezessy Dorottya
és Szabolcs, Súlyán Zsuzsanna; Isaszegröl Ferencz László; Lucfalváról Klagylvlk Judit, Priblsán Tamás; Nádudvarról Maczlk Erika; Nagyatádról Nagybocskai
Zsófia, Kovács Rita; Nagytarcsáról Bartha Mariann, Galántai Vera, Győri Péter,
Morva István, Slnka Csaba, Tagai Gábor és Judit, Szlankal Judit, Zsiga Erika;
Nagykállóból Szakos Csaba; Nyíregyházáról Gyermekblbliakör az Iskola utcá
ban és az Élimben; Nádasdról Mandli Beata; Pilisről Baranyai Klára, Gál Erika,
Hegedűs Zsuzsa, Lasán János, Melich Edit, Pétervári Mónika, Szemók István;
Sopronból Berényi Virág; Szügyből a gyermekbibliakör tagjai.
1. Mózest hová tette ki az édesanyja
a kosárban?
1 A Jordán folyóba.
X A Vörös tengerbe.
2 A Nílus folyóba.
2. KI figyelte távolból a kosár és
a gyerek sorsát?
1 Az édesanyja.
X Mlrjém, a kisfiú nővére.
2 Áron a kisfiú bátyja.
3. Hol nevelkedett fel Mózes?
1 A fáraó palotájában.
X A szülői házban.
2 Egy előkelő iskolában.
4. Mózes kivezette népét Egyiptom
ból. Miért fogyott el a kenyerük?
1 Mert nem volt bolt a közelben,
hogy kenyeret vegyenek.
X Mert nem volt fájuk, hogy kenye
ret süssenek.
2 Mert a pusztai út hosszú voft és
nem lehetett elég kenyeret ma
gukkal vinni.
5. KI adott kenyeret a pusztai vándo
roknak?
1 Mózes adott nekik kenyeret.
X Isten adott nekik kenyeret.
2 A szomszéd népek adtak..kenye
ret.
6. Csak azért adta Isten a mannát
a pusztában, hogy ne haljon éhen
a nép?
1 Isten azért adta a mannát, hogy
az egyben előképe Is legyen
Jézusnak, az élet kenyerének.
X Isten azért adta a mannát, hogy
a nép ne zúgolódjon.
2 Isten azért adta a mannát, hogy
a nép ne haljon éhen.
7. Miért hagyta el Omrí és Ahéb király
az élő Istent?
1 Mert csalódtak benne.
X Mert Baal Isten papjai gazda
gabb földi jólétet ígértek.
2 Mert nem ismerték az élő Istent.
8. Kik a próféták bibliai értelemben?
1 Akik Isten akaratát, néha előre
Is, megmondják.
Beküldési határidő: január 31.

azaz „adj nekünk békességet” Uram c. könyvet tartom kezemben,
Grüber berlini prépost 65. születés
napjára kiadott gyűjteményest ha
lálának 10. évfordulóján. Dedikált
példány - közel 3 évtizede kaptam
Tőle Berlinben.
Ma is aktuális a könyv. A beve
zetőben megtudjuk, mit monda
nak mások Róla, majd 370 oldalon
ő jut szóhoz prédikációkban, elő
adásokban, beszámolókban. Áz őt
köszöntők sorában csak párat em
lítsünk: Nikolaj metropolita, M.
Niemöller, G. Bell chicheszteri
püspök, Vető Lajos püspök, G.
Casalis francia lelkész, M. Riesenburger főrabbi, H. Hellstem zü
richi lelkész, Leuner skóciai lel
kész, Soucek prágai professzor.
Már ez a részleges névsor is mutat
ja, milyen ökumenikus egyéniség
volt. Sokan tisztelték. Igaz, vita
tott személyiség volt itt is, ott is...
mert vitatkozó volt, de nem akadékoskodväThanem a megértés aka
dályait elhárítva.
Grüber nem nézhette közömbö
sen milliók szenvedését és halálát,
mivel komolyan vette az irgalmas
samaritánusról szóló példázatot.
Keményen reagált valóban az irgalmatlanságra, csak hadd említ
sem 1938. nov. 13-i dahlemi állásfoglalását. A „kristályéjszakán”
történt szörnyű atrocitásokat
Goebbels így értékelte: „ami e na
pokban történt, a német nép spon
tán akaratának megnyilvánulása”.
Grüber azonnali spontán vála
sza: „ehhez a német néphez nincs
semmi közöm se”...
1961-ben Jeruzsálemben felele
veníti Eichmannal folytatott be-

X Akik a jövőt ismerik.
2 Akik sokat tanulmányozzák
a Bibliát.
9. Miért haragudott meg a király Illés
prófétára?
1 Mert isten akaratát határozottan
képviselte és üzenetét átadta.
X Mert erőszakos volt Illés próféta.
2 Mert nem adta meg a tiszteletet
a királynak.
10. Keresd meg egy bibliai térképen, I •
hogy hol van a Kerít patakja?
1 Az északi országrészben, Galileábart.
X A középső országrészben, Samáriában.
2 A déli országrészben, Júdeá
bán.
11. Miért küldte Isten Illést Sareptába?
1 Mert ott volt még elég kenyér.
X Mert az idegen Sareptában
nem keresik Aháb katonái Il
lést.
2 Mert Illésen keresztül egy öz
vegy asszonyt is meg akart Is
ten menteni.
12. Miért bízott az özvegy asszony
Illés szavában?
1 Mert csalódott az általa eddig
Ismert kitalált istenekben.
X Mert Illésnek megnyerő modo
ra volt. '
2 Mert Illés különös Jelet muta
tott.
13. Kije volt még odahaza az aszszonynak?
1 Szülei.
X Fia.
2 Testvére.
13+1. Miért nem fogyott el a fazékból
a liszt és a korsóból az olaj
az asszony házában?
1 Mert Illés csodát tett.
X Mert engedelm eskedett Il
lés szavának.
2 Mert vásárolt magának még
lisztet és olajat.
összeállította: Missura Tibor

A
VASÁRNAP
IGÉJE

Boldogok

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,3

Mt 9,9-13

K Ö VESS ENGEM !
A debreceni Református Kollégiumban gyakran énekel
tünk egy kedves éneket. Egyik verse így hangzik: „Vedd a
példát Andrástól, ki Hallva hívó szózatot, Hálóját se vonszolá
ki: Érte mindent elhagyott.” Hatása alatt voltam, de azt
hiszem, mégsem ezért vagyok evangélikus lelkész, hanem
azért, mert Jézus minden rátermettség és érdem nélkül, elhí
vott erre a szolgálatra.
Igénkben nem egy gimnáziumi tanulót, egy érettségizett
diákot, hanem egy jól kereső, befutott embert szólít meg
Jézus. Egy embert, aki úgy gondolta, megtaláltam a helyem.
A vámszedő Mátéról van szó, aki sokszor állt fel asztalától,
s aztán újra visszaült, s folytatta, ahol abbahagyta. Ám, ami
kor Jézus megszólította, „felkelt és követte őt”. Jézus csak két
szót mondott neki s indult vele, pedig azt sem tudta, mi lesz
a további teendője. Életünk sűrű teendői közepette gondo
lunk-e arra, hogy Jézus minket is hív? Megszólít, mint egykor
Ábrahámot is megszólította Isten: „Menj el földedről, rokon
ságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok
neked!” (lM óz 12,1).
Nem fizikai helyváltoztatást követel Urunk, hanem egy
olyan új magatartást, amely nem köt a régihez, kimozdít
beidegződött gyakorlatból, önzésünkből, csak a magunkkal
(örődő magatartásból, s odafordít a másik ember fele.
Kiket keressünk? „Nem az egészségeseknek van szükségük
orvosra, hanem a betegeknek” - mondja igénk. Igen, sok szép
elgondolás lehet bennünk s nagy a kísértés arra, hogy a dolog
„könnyebbik végét” fogjuk meg. Jézust nem érte volna táma
dás, ha az akkori kor „elit” embereivel veszi fel a kapcsolatot,
ő azonban mindig azokat kereste, akik legjobban rá voltak
szorulva segítségére. Lelki és testi ínségben szenvedőkre egy
aránt gondolhatunk. Amikor Jézus szolgálatra hiv, ne gon
doljuk azt, hogy oda hív, ahol semmi baj sincs, hanem oda,
ahol segítségre van szükség.
Jézus szolgálatra hívása és szolgálatba állítása meg kell,
hogy tanítson bennünket Isten logikájára, mely mögött a
figyelmes szeretet van: a „beteg” nem azért van közöttünk,
hogy kikerüljük, vagy irtózattal elhúzódjunk tőle, hanem
azért, hogy meggyógyítsuk. Ezt Jézus egyszer így hozta nyil
vánosságra: „Nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy
megtérjen és éljen.” Az ebben való.segítéshez nyitott szem,
körültekintő figyelem és megértő szeretet szükséges. Igénk
leírása alapján, ezt Jézustól megtanulhatjuk... Lelkipásztori
szolgálatom során találkoztam egy idős emberrel, aki valami
kor hívő embernek számított, egy váratlan fordulat azonban
hosszú időre elfordította Istentől, sokan haragudtak*is rá.
Úgy alakult, hogy találkoztunk egymással. Időnkénti látoga
tója voltam, s több ízben úrvacsorát vett. A gyülekezet tagjai
közül többen tudtak erről s nem marasztaltak el érte. Úgy
érzem, megértették Jézust! Ott kell ségíteni, ahol baj van, s
vállalni kell a kockázatot is.
E téren ki kell lépni az egyház határain túlra is, el kell
hagyni országhatárunkat, át kell repülni más földrészre - ha
másképpen nem, gondolatban, imádságban. Azon is segíteni
kell, aki nem tud imádkozni, azt is meg kell keresni, aki
modern korunk káros szenvedélyei között vergődik, s azokra
is gondolnunk kell, akik - talán tőlünk nagyon távol - az
igazságtalanság miatt szenvednek. Jézus hívó szava nyomán
mozduljunk ki „piti” gondjainkból, hagyjunk alább önző
„nagy” terveinkből, s vállaljunk életközösséget azokkal, akik
valami miatt szenvednek. Érezzünk felelősséget családunk,
barátaink iránt, de ha Jézus valami újjal bíz meg, ne mondjuk,
hogy „ez nem az én asztalom”.
Péter Jenő

IM Á D K O Z Z U N K
Uram! Bűnös ember vagyok, azok se különbek, akik körülöttem élnek.
Egyformán Rád vagyunk szorulva. Tisztíts meg Szentlelkeddel, hogy
hívásodra munkatársad lehessek a jónak szolgálatában. Ámen!

A fáradhatatlan

D ona nobis pacem !
szélgetését. Eichmann kérdése
Megragadjuk a kinyújtott kezet
Grüberhez: mondja meg nekem, című beszámolóban Grüber nem is
miért exponálja magát a zsidó tartotta olyan magától értetődő
kért... még zsidó rokonai sincse nek, hogy kinyújtatik a kéz a né
nek. .. nem is értem, miért teszi ezt? metek felé. 1947-ben mikor az öszGrüber tudva azt, hogy Eichmann szeomlás után először áll - szemé
járatos volt Palesztinában, így vá lyében - egy német, X. Keresztély
laszolt: ö n ismeri a Jeruzsálemből dán király előtt, megindultan kér
Jerikóba vezető utat. Ezen az úton bocsánatot azért, amit népe tett a
egy rablók által kifosztott zsidó dán nép ellen „oly nagy ez a vétek,
feküdt félholtan. Egy samaritánus hogy emberek ezt egyedül nem is
- tehát egy más vallasú és más faj hordozhatják és nem is bocsáthat
hoz tartozó ember - arra jött es ják meg.” De mennyire így van...
gondolkodás nélkül .segített raj Erről a súlyos vétekről szolt Grü
ta... Az Úr, Akinek parancsára ber Moszkvában és Kievben... s
egyedül hallgatok, azt mondja ne mi történik? Kievben, égy kolos
kem: „Eredj el és akképpen csele torban Krisztus egyszerű szolgáló
kedjél!”
leánya így válaszol: bizony nagyon
Úgy tűnt nekem - mondta Grü sokat szenvedtünk, de mindent
ber -, hogy Eichmann ezen elgon megbocsátunk azért, Aki meghalt
dolkodott. Azért gondoskodtak mierettünk!
,
arról, hogy Grüber éveket töltsön
E témánál óhatatlanul gondol
koncentrációs táborokban. így nom kell Hanfried Müller berlini
osztozhatott azoknak sorsában, professzorra, ki e hónapban töltöt
akikért próbált valamit tenni.
te be hatvanadik életévét. Harcos
A mi nagy „Főpapunk” a Ponti egyéqiség. Mikor a restauráció ve
fex Maximus szolgálatában állott. szélye fenyegetett; evangéliumi ön
A latin pontifex jelentése: hídépítő. vizsgálatra, az egyház megújulásá
Fáradhatatlanul végezte Berlinben ra hívott. Amikor az egyház önma
a megosztott városban a hideghá gát kezdte igazolni, arra figyelmez
ború fagyos szelében is a hídépítés tetett, hogy az egyház mások megszolgálatát. Mikor Robertson tá igazításának meghirdetésére hivatbornok elhagyta Berlint s óvott a tatott el.
„hídépítőktől”, Grüber kijelenti: a
Grüber egyik karácsonyi prédi
keresztyének nemcsak hídépítők, kációjában egy lélegzetvétellel szól
hanem maguk is hidak akarnak Isten dicsőségéről és a békével
lenni.
kapcsolatos elkötelezettségről...

Szólt az atombombáról. Luther mondja Grüber - írt a katonásko
dásról, de ha megsejtette volna,
miként élnek vissza iratával, ho
gyan használják fel arra, hogy ez
zel egy egész világot megsemmisítő
globális háborút igazoljanak - in
kább meghalt volna, mintsem ilyen
témához hozzányúljon...
A keresztyén ember és az atom
bomba c. előadásban szenvedélye
sen felveti a kérdést: Vajon Euró
pának a saját testén kell megta
pasztalnia, mit jelent az atombom
ba, hogy végre felébredjen... az ún.
keresztény nyugati kultúrát ilyen
brutális eszközökkel védjük meg?
Már egészen a könyv végén já
rok. Itt található Grübemek az a
beszéde, melyet Helsinkiben a Békevilággyűlésen - 1955-ben - elmortdott. Egy-két mondat ebből:
Van valami démoni a felfegyverke
zésben s vele járó lélektani hadvi
selésben... a világ egyik oldalán
csupa jó ember lakik, a másik ol
dalon meg minden gonoszság össz
pontosul. .. ezt akarják elhitetni...
a dicsőített pax technica... az erő
katasztrófapolitikája, mely az em
beriséget evezredeken keresztül
egyik vétekből a másikba sodorta,
most elérte a tetőpontját. Az em
beriség vége megfogható közelség
be került, ha nem vetünk véget a
katasztrófapolitikának... Érthető,
hogy Grüber a könyvében kétszer
is idézi Bodelschwing mondását:
Testvérek, igen sürgősen kell csele
kedni, különben itt a halál.
Azóta még izgalmasabb a hely
zet s még nagyobb a felelősség és
még mélyebbről jön a kiáltás: Do
na nobis pacem!
Lehel Ferenc

Rádióriport-foszlányok
- Örülsz, hogy felvettek az egye
temre?
- Hát, igen, de tudtam előre,
hogy így lesz, a szüleim elintézik.
- Meg vannak elégedve az új la
kással?
- Megelégedve - ez túlzás, de az
eddiginél jobb.
Énekesnő pályája csúcsán.
- Elért mindent, amit az életben
akart. Boldognak érzi magát?
- Tudja, a sok küzdelem, amibe
ez került, elvette az örömömet tő
le. Van pénzem, szép és népszerű
vagyok, s az életet mégis üresnek
érzem.
Boldogság - mire gondolsz, ha
ezt a szót hallod? Talán anyagi ja
vak, saját ház, autó, divatos hol
mik, műszaki szuper újdonságok
jutnak az eszedbe. Vagy hozzáte
szed ezekhez még az igaz barátsá
got, szerelmet, a meleg családi tűz
helyet stb. is. Mindez nem elérhe
tetlen. Mégis olyan kevés felhőtlen
boldogságot, derűs, megelégedett
arcot látsz magad körül. S ha vala
ki megvalósította álmait, abban is
ott él a kérdés: csak ennyi? Valami
más, külső körülmények által nem
befolyásolható érzést keresünk,
ami életünk végéig megmarad.'De
létezik-e egyáltalán ilyen boldog
ság?
Egy boldog gyermeket látsz itt...
Szinte hallod csengő kacagását.
Legszivesebben együtt nevetnél
vele.
Gyermekkor - lehetnek szép és
rossz emlékeink is róla, de egy bi
zonyos: azt a gondtalanságot, tö
kéletes bizalmat, ragaszkodó szeretetet, víg huncutságot, ami ebből
a kisfiúból árad, mi már véglegesen
elvesztettük. Bizalmunkat meglop
ták, szeretetünket kihasználták,
nevetésünk cinikusan cseng. Meg
gazdagodtunk. Már nem kell min

denért másokhoz fordulnunk,
megvagyunk magunkban is. - J
Vagy mégsem? Lelki gyarapodás
helyett talán szegényebbek let
tünk? Mi az igazi boldogság titka? I
Kit lát boldognak Jézus? Meglepő
azoknak az embereknek a sora a.
Hegyi Beszédben, akiket Jézus bol- >
dognak nyilvánít. Ő a boldogság
alatt nem valami múló érzést ért,
hanem Isten előtt kedves állapo- v]
tot: Boldogok, akik szegények lelki 'I
értelemben. (Mt 5,3)
Kik ezek a lelki szegények? |
A Biblia szerint azok, akik felis
merték: szükségük vap Jézusra, I
mert egyedül ő tölti ki a bennük
levő űrt. A boldogság kergetése
közben rájöttek, valami több kell
a testi és szellemi kincseken túl, s j
most üres kézzel várják Isten aján- •J
dékait. Az ő bocsánata és ajándé- 1
kai felé való nyitottságukat nevezi
Jézus boldogságnak. Éppen ez az j
örömhír Jézus szavában: előtte
nem kell megjátszanunk magun
kat, ő elfogad bennünket, úgy
ahogy vagyunk. Itt is látszik, mi- j
lyen nagy különbség van 'aközött,
hogy boldognak érzem magam,
vagy az Isten lát annak. Ez lehet,
hogy külsőleg kevésbé irigylésre
méltó és nem látványos, mégis
olyan kapcsolatba állít Istennel,
amelyen keresztül rendeződik éle
tünk.
Nem tadunk kérni és elfogadni
- ez korunk egyik problémája.
A lelki szegény éppen ezt tanulja
mindennap. Nem szégyell Istentől
kérni útmutatást, sőt boldog, mert
tudja: nem kell egyedül megküzde
nie, valaki mellette áll, segít terheit
hordozni.
Ez a boldog bizonyosság árad
ebből a gyermekarcból.is. Nincs
egyedül. Valaki ott áll mellette.
Szemével őrá néz, bármit is csinál.
Tudja, élete jó kezekben van. Bol
dog. ..
Brebovszky Éva

Tájékoztató bevezetés
a Limai Dokumentummal kapcsolatos
állásfoglalásról
Századunk ökumenikus mozgal
mai kezdettől célul tűzték kj, hogy
az egyházak eljussanak a hit egysé
gére, és ezt nyilvánvalóvá tegyék a
világ előtt. Lausanne-ban 1927-ben
alakult meg a hit és egyházszervezet
ökumenikus mozgalma, amely hor
dozójává lett ennek a célkitűzésnek,
és amely beolvadt az 1948-ban
megalakult Egyházak Világtaná
csába. Ötvenöt évi teológiai munká
val készült el az a dokumentum,
amely három részben a keresztségről, az úrvacsoráról és az egyházilelkészi hivatalról szólya megkísé
relte megfogalmazni azokat a teo
lógiaifelismeréseket és tanításokat,
amelyekben az egyházak egyetérte
nek, vagy legalább értelmezésükben
közelednek egymáshoz. Célja ennek
a munkának az, hogy az egyházak
ennek a dokumentumnak alapján
egymással párbeszédet folytatva
egymást kölcsönösen elismerjék
Krisztus egy egyháza részének és
valóságos egyháznak, és így megte
gyék az első lépést az egyházak
egysége felé. Ez a dokumentum
1982 januárjában Limában készült
el, ezt az Egyházak Világtanácsa
1983-ban vancouveri nagygyűlésén
elfogadta, és kiadta az egyházak
nak, hogy állást foglaljanak az irat

elfogadása kérdésében. A doku
mentum magyar szövege megjelent
a Theológiai Szemlében, valamenynyi munkaközösségünk részletesen
megtárgyqlta, hirt adtunk róla saj
tónkban, és egyházunk képviselői
több nemzetközi konferencián vet
tek részt, amelyen a Limai Doku
mentumot tárgyalták. Egyházunk
állásfoglalását végül egy öttagú
munkaközösség készítette elő,
amelynek tagjai voltak Hafenscher
Károly, Muhtag Andor, Reuss
András és. Selmeczi János, mint
akik egyházunk képviselőiként éve
ken át részt vettek felekezetközi
dialógusokban, és az én vezetésem
mel, mint akinek az a kegyelem és
kitüntetés adatott, hogy részt vehet
tem a Limai Dokumentum kidolgo
zásában, jelen lehettem Limában a
dokumentum ünnepélyes kihirdeté
sénél, és így nyomába léphettem
édesapámnak, aki egyházunk kép
viseletében vett részt az 1927. évi
lausanne-i konferencián, és akinek
ökumenikus reménységei ezzel a
dokumentummal legalább részben
teljesültek. Ezek után mély tiszte
lettel terjesztem elő javaslatunkat,
egyházunk állásfoglalására a Limai
Dokumentummal kapcsolatban.
Pröhle Károly
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„ Hirdesse Isten szeretetét és békességét..."

A KERESZTYÉN HIT FŐ TÉTELEI

Jubileumi ünnepség és harangszentelés
a büki gyülekezetben

Isten eszköze
az ige és a szentségek
Midőn ezt a cikket elkezdem Írni
előttem fekszik az Evangélikus
Élet legfrissebb száma, egy csodá
latos idézettel az első oldalon Luther Mártontól. Ez oly nagysze
rű és á témánkhoz illő, hogy kény
telen vagyok - mintegy mottója
ként az alábbiakat idemásolni.
„Gondolja meg azért mindenki
s lépjen határozottan erre az útra:
.hallgassa szívesen Isten igéjét, mert
Isten az ige nélkül szivedben nem
- nyilatkoztatja ki magát. Ha látni
és megismerni akarod ő t, csakis az
ige és a külső szentségek által tör
ténhet ez, másként a Szentlélek
nem végzi munkáját.”
-Tehát, mint látjuk Luther ami
kor Isten eszközeiről beszél, együtt
említi és hangsúlyozza az igét és a
szentségeket. A Schmalkaldeni
cikkek most tárgyalt fejezetében is
ezt teszi. Az Ágostai Hitvallás is az
egyház feladatát így fogalmazza
meg: az evangélium hirdetése és a
szentségek kiszolgáltatása. Mivel a
Schmalkaldeni Cikkek előző két
fejezete és az erről készült cikkek
ebben a sorozatban az igéről, a
hirdetett igéről szólnak, most in
kább gondoljunk és ügyeljünk
Luther gondolatának és cikkünk
címének második részére: a szent
ségekre. Persze a szentségeket az
igétől függetlenül nem lehet tár
gyalni, hiszen hallatlanul szorosan
összetartoznak, bár bizonyos kü
lönbség is van. Ne is különbséget
mondjunk, hanem inkább többle
tet, pluszt. Mintha a szentségben
egy dimenzióval kitágulna, növe
kedne az ige, ugyanakkor ennyivel
közelebb is kerülne az emberhez.
A hallott ige csodálatos és tökéle
tes átélése, megvalósulása, ember
be költözése a szentség.
Az Ágostai Hitvallás Apológiá
jában (védőiratában) ezt a gondo
latot így fogalmazza meg Melanchton Fülöp: „Az igazi szentsé
gek. tehát: a keresztség, az úrva
csora. Ezeket a szertartásokat Is
ten rendelte el és velük jár a kegye
lem ígérete, ami az új szövetségnek
a sajátossága. Amikor ugyanis
megkereszteltetünk, amikor élünk
az Úr testével és feloldozást nye
rünk, bizonyosnak kell lennie szí
vünknek afelől, hogy Isten Krisz
tusáért valóban megbocsát ne
künk. Isten az ige és a cselekmény
által egyszerre indítja fel szívün
ket, hogy higgyen és hitre gyúljon,
amiképpen Pál mondja: »A hit
hallásból van« (Rm 10,17). Ami
képpen az ige a fülbe hatol, hogy
a szívre hasson; aképpen a szent

ség cselekménye a szemen át indít
ja meg a szívet. Az igének és cse
lekményének ugyanaz a hatása,
nagyszerűen mondja Augustinus,
hogy »a szentség látható ige«, mi
vel a cselekményt a szem fogja fel,
és valósággal az igének a képmá
sa: ugyanazt jelöli, amit maga az
ige. Ezért mindkettőnek hatása is
ugyanaz.”
Az ige és szentség szorosan őszszefonódik, mindkettő egyformán
fontos. Sőt, nincs egyik a másik
nélkül. Hogy nincs szentség ige
nélkül, az eddig világosan követ
hető. De én ezt meg is fordítom:
nincs ige (hallgatás) szentségek
nélkül. Az igehallgatás egyenes kö
vetkezményé a szentségekkel való
élés. Mindenki megbotránkozna
azon, ha valaki, aki szorgalmas és
hűséges templombajáró, nem kereszteltetné meg a gyermekét.
Ugyan így csodálkozni kellene
azon is, ha egy hűséges igehallgató
nem vesz úrvacsorát. Mégis meny
nyien vannak, akik ezzel a drága
lehetőséggel, Istennek ezzel a drá
ga eszközével nem élnek. Vagy
csak oly ritkán.
Luthernek végtelenül határozott
ebben az állásfoglalása, jól jegyez
zük meg és indítson gondolkozás
ra: „Nekünk erősen meg kell ma
radnunk amellett, hogy Isten ve
lünk, emberekkel, csak a hirdetett
igében és a szentségekben akar ta
lálkozni. Maga az ördög mindaz,
amit ilyen ige és szentség nélkül
Lélek gyanánt magasztalnak.”
Végezetül mintegy utolsó figyel
meztetésként, mégpedig drága és
féltő figyelmeztetésként álljanak itt
Luther szavai a Kis Káté bevezető
jéből: „Aki évente legalább úgy
négyszer nem keresi és nem kíván
ja a szentséget, annál attól kell tar
tani, hogy megveti a szentséget és
nem keresztyén, mert nem keresz
tyén az, aki nem hiszi és nem hall
gatja az evangéliumot.”
Tudom az Evangélikus Élet ol
vasói között sok idős és beteg test
vér van, akik szives örömest men
nének a templomba és térdelnének
az oltár elé, hogy hallják és lássák
a csodát, az evangéliumot: „ez az
én testem, ez az én vérem.” őket
arra bíztatom Luther szellemében,
hogy kérjék lelkészüket, hogy az
úrvacsora szentségét minél több
ször vigye el hozzájuk, évente akár
négyszer is.
így lehet Isten csodálatos eszkö
ze az üdvösség felé vezető úton az
ige és a szentségek. Ámen.

A büki templom

II. J ó z m I által kibocsátott „Türelmi Rendelet’’ engedményeit a büki ás a lécei
evangállku* családok összefogva kihasználták ás fslápltstták templomukat, egy
házi épületeiket. Alig több mint másfái évi önzetlen munka után, 1785 Advent első
vasárnapién már felszentelhették áa birtokba vehették templomukat. - E templom
nál ekkor még hiányzott a torony. Ennek felépítésére, a megszigorítások további
enyhítésével, 1826-ban kerülhetett eor. A toronyba akkor hamaroeen kát harang
került a hívok áldozatkészségéből. - Ezek a harangok 1916. augusztus 25-lg
együttesen szólították a híveket a templomba. Együttes hang|uk kísérte el a meg
holtakat utolsó útjukra. A nagyharang a háborús Idők áldozata lett; leszerelték-,
elhurcolták és ágyúnak öntötték. De nem sokáig maradt árván akkor a meghagyott
kis harang. A gyülekezet híveinek újabb összefogása, áldozatvállalása eredmé
nyeképpen már 5 évvel az első világégés után, 1923. szopt. 30-án Ismét két harang
szólhatott. - Aztán alig múlt el 20 esztendő, amikor a második világháború Ismét
harangot követelt áldozatul a gyülekezettől. - Most, 40 év után, a templom felszen
telésének 200. évfordulóién teljesült a gyülekezet vágya ás Imádsága.

Az elmúlt esztendei évfordulóra neplők sokaságával, hol minden
eljöttek a büki lelkész által gondo előkészítve állt a szertartás meg
zott filiák: Gór, Lőcs, Szeleste és a kezdésére és a harang felvonására.
szomszédos gyülekezetek - SzaA harangszentelés szolgálatát
kony, Nemeskér hívei közül is so Fehér Károly a Vasi Evangélikus
kan. Többen érkeztek Sopronból, Egyházmegye esperese végezte
Szombathelyről, Kőszegről és Solymár Gábor sárvári és Sztehlo
részt vettek a Bükfürdőn tartózko Mátyás büki lelkészek segédleté
dó, az ország távolabbi tájairól itt vel. Az esperes imájában megemlé
üdülő evangélikus hívek is.
kezett a harang szolgálatáról és Is
A kedves vendégek között kö ten áldását kérte a gyülekezetre,
szönthették a közeli Burgenland- melynek hívei nagy anyagi áldoza
ból érkezett locsmándi (Lutz- tot hoztak a hiányzó második ha
mannsburg) evangélikus gyüleke rangjuk beszerzésére. Ennek hang
zet 36 tagú énekkarát, akikkel már ja is segítse a gyülekezet híveit ösz1978 óta minden évben találkoz szetartozásukban és Isten igéjének
nak a „Nemeskéri Napok” rendez hallgatásában.
4
vényei alkalmával.
Az áldás elvégzése után az új
A templom bejárata előtt felvi harang elindult a sokáig elárvult
rágozva várta az ünnepség kezde társához, miközben a locsmándi
tét az új harang, melyen ez a felirat kórus áhítatot keltő éneke kísérte.
olvasható: „Temploma felszentelé Azután magyar és német nyelven
sének 200 éves jubileumára öntet csendült fel a „Jer dicsérjük Istent”
ték a büki evangélikus hívek Gom és az „Áldjad én lelkem” kezdetű
bos Lajos harangöntővel Őrboty- ének a hívek és a vendégek ajkán.
tyánbán 1985 évben.”
Megható percek voltak ezek, mi
Még nem volt 10 óra, amikor a közben lassú méltósággal emelke
templom előtti park megtelt az ün dett a magasba az új harang.

T ú rm e z e i E rz sé b e t

Te adod őket!
Hűvös harmat lankadt virágnak
testvérre találni Tebenned,
megosztani örömöt, terhet.
Uram, testvéreimért áldlak!
Dicsérlek, mert Te'adod őket,
a szürkeségbe fényhozókat,
az érettem imádkozókaL
csüggedésből felemelőket.
Dicsérlek, hogy sohse hagysz árván.
Testvéri szivek csodahídja
ragyogóívű, szép szivárvány.
Rajta mindig angyalok járnak
vigasztalva és bátorítva...
Uram, testvéreimért áldlak.
(Megjelent a köitönó így leszel áldás clmö kötetében, 1970-ben)

Roszik Gábor

őrzésére tett erőfeszítéseket, me
lyeket a büki híveknél tapasztal
tak. Kívánták, hogy az új harang
sokáig legyen annak a tartós béké:
nek a hírnöke, szószólója, melyre
az egész emberiség vágyakozik.
A közgyűlésen Sztehlo Mátyás
lelkész felolvasta a büki gyülekezet
népének „Ünnepi Nyilatkozat”-át:
Isten iránti hálával emlékezünk
őseinkre, akik 200 évvel ezelőtt
nagy áldozattal megépítették temp
lomunkat. Emlékezünk elődeink
re, akik folyamatosan gondoskod
A harangszentelés szertartását tak templomunk épségéről. - Isten
követő istentiszteleten Fehér Ká iránti hálával ünnepeljük a mai
roly esperes végezte az igehirdetés gyülekezet közösségében a 200.éves
szolgálatát. Az istentiszteletet kö felszentelési évfordulót úgy, hogy

Balról jobbra: Sztehlo Mátyás helyi lelkész, Fehér Károly esperes, valamint Solymár
Gábor sárvári lelkész
Fotó: Schermann

vető közgyűlésen a helyi lelkész új harangot szentelhetünk szolgá
többek között kiemelte a gyüleke latára. Az a könyörgésünk, hogy az
zet áldozatkészségét és külön is új harang sohase váljék pusztító
megemlékezett özv. Csönge Ist szándék, háború áldozatául, ha
vánná, sz. Balogh Ida, Bükről el nem Isten szeretetét és békességét
származott keszthelyi hívünkről, hirdethesse Gyülekezetünknek és
Szabó József
aki egymaga 60 000,- forintot ado Községünknek.
mányozott a harang beszerzésére.
A lelkész közgyűlési beszámoló
ja után a gyülekezet gyermekei
szolgáltak énekkel, majd Savanyó
Edina mély átéléssel szavalta el a
büki gyülekezet szülöttje, a máso
dik világégés áldozatául esett te
hetséges parasztköltő, Csonka
Gyula „Templomunk” című ver
sét, melyet még 1935-ben a temp
lom másfél évszázados jubileumá
ra írt.
A közgyűlésen felszólalt Szabó
István, a Vasi Evangélikus Egy
házmegye felügyelője, Nagy József
r. kát. plébános, Teklits István
községi tanácselnök és Solymár
Gábor sárvári lelkész, akik meleg
szeretettél köszöntötték az ünnep
lő gyülekezetét, méltatták az év
forduló jelentőségét és kiemelték
azt az áldozatkészséget, összefo
A harangfelhúzás pillanata
gást, a haladó hagyományok megFotó: Schermann

A Magyarországi Evangélikus Egyház állásfoglalása
a Limai Dokumentummal kapcsolatban
1. A Magyarországi Evangéli
kus Egyház Krisztus egy egyhaza
részének vallja magát, ezért a
Krisztustól kapott közös küldetés
és az emberiségért való közös fele
lősség tudatában törekszik a hit és
a szolgálat egységére az egyházak
között. Ezzel az elkötelezessél ve
szünk részt az egyházak ökumeni
kus törekvéseiben, és örömmel fo
gadunk minden olyan lépést,
amely közelebb visz az egyházak
egysegéhez.
2. A Limai Dokumentum több
szintű és sokoldalú tanulmányozá
sa alapján Isten iránti hálával álla
pítjuk meg, hogy az nemcsak egy'
a megszámlálhatatlan ökumenikus
dokumentumok között, hanem új
szakaszt jelez a keresztyénség egy
ségtörekvéseiben. A keresztség, az
úrvacsora és a lelkészi hivatal ér
telmezésében az egyházak között
sok egyezést és közeledést állapít
meg. Ezzel megelevenítette, kimé
lyítette és tartalmassá tette az öku
menikus dialógust, ami a hívők
széles köreiben őszinte örömet, de
sokszor túlzott reménységet is éb
resztett.
3. Sok évtizedes ökumenikus ta
pasztalataink, valamint az egyhá-.
zak belső lehetőségeinek ismerete
alapján úgy véljük, hogy még
hosszú és nehéz az út az egyházak
látható egységének megvalósításá
ig. De belátható időn belül megva

lósítható és megvalósítandó célnak tartalmazza, minthogy a mi meg
tekintjük, hogy az egyházak köl győződésünk szerint is szükséges
csönösen
elismerjék
egymást az egyház egységéhez az egyetértés
Krisztus egy egyháza részének és nemcsak a szentségekre, hanem az
valóságos egyháznak. Ehhez a köl apostoli hitre nézve, illetőleg hit
csönös elismerést célzó két- és vallásaink szóhasználata szerint az
többoldalú ökumenikus dialógus evangéliumi tanításra nézve is.
5. helyeseljük, hogy a Limai
hoz a Limai Dokumentumot elfo
gadjuk tárgyalási alapul, és csakis Dokumentum a keresztséggel kap
tárgyalási alapul, de nem fogadjuk csolatban hangsúlyozza a lélekel sem új közös hitvallásnak, vagy keresztségnek és a lelki megújulás
olyan iratnak, amelynek elfogadá nak jelentőségét. De sajnálatos,
sától vagy elvetésétől függene az hogy szinte meg sem említi az egy
egyházak egymáshoz való viszo ház etikai-tanító feladatát, amely
re Krisztus missziói parancsa a ke
nya.
4.
A Limai Dokumentum az reszteléssel együtt és egyenlő mér
egyházak között a tanításbeli egye tékben kötelezi tanítványait.
6. Elismerjük, hogy a mi egyhá
zésnek olyan mértékét tárja fel,
amelyet az újszövetségi szentírás és zunk népének az eddiginél na
evangélikus hitvallásaink alapján gyobb mértékben és tartalmi gaz
elegendőnek tartunk ahhoz, hogy dagságának mélyebb ismeretével
az egyházak egymást egyházként kell részt vennie az úrvacsorában,
elismerjék. Viszont a dokumentum ahogyan ez a Szentírásnak és hit
egyrészt tartalmaz olyan megálla vallásainknak is megfelel. Jó, hogy
pításokat, amelyekre vonatkozó a Limai Dokumentum erre felhívja
lag nem tartjuk szükségesnek az figyelmünket. De észrevételezzük,
egyetértést az egyház egységéhez, hogy alig esik szó a dokumentum
mint amilyen például az úrvacso ban az úrvacsorával kapcsolatos
Ezenkívül
a
rával kapcsolatos anamnézis és bűnbocsánatról.
epiklézis; másrészt figyelmen kívül Krisztus haláláról való megemlé
hagy olyan tanításokat, amelyek kezés (anamnézis), valamint a
nehezítik vagy gátolják az ökume Szentlélek segítségül hívása (epik
nikus egységet, mint amilyen pél lézis) értelmezését a dokumentum
dául a pápai hatalomról szóló taní ban nagy mértékben kérdésesnek
tás, és végül kiegészítésre szorul tartjuk, es nem látjuk kellően meg
egy olyan negyedik résszel, amely alapozottnak az újszövetségi apos
az apostoli közös hit értelmezését toli hagyományban. A dokumen

tum szövegének gondos elemzése
sem tudta eloszlatni bennünk azt a
többfelé felmerült kétséget, hogy
nem tevődött-e át a hangsúly
Krisztus cselekvő jelenlétéről az
egyház, ill. a gyülekezet vagy a lel
kész cselekvésere, amit az úrvacso
ra elnevezéssel szemben az eucharistia állandó és kizárólagos hasz
nálata is jelez.
7. Egyetértéssel fogadjuk, hogy
a Limai Dokumentum az egyházi
hivatal szolgálati jellegét hangsú
lyozza. Értékeljük azt a mértéktar
tást, hogy a három fokozatú hiva
talt (püspök, presbiter, diakónus)
nem tekinti az egység feltételének,
bár ennek elfogadását nagyon
ajánlja. Ezt a hierarchikus rendet
az evangélikus reformáció és az
Újszövetség alapján a dokumen
tum érvelése ellenére sem tudjuk
elfogadni. Hasonlóképpen nem
tudjuk elfogadni, hogy az egyház
egysége és az egyházi hivatal érvé
nyessege szempontjából döntő je
lentősége lehetne a történeti foly
tonosságnak (az apostoli szukceszsziónak). Sokkal inkább az a meg
győződésünk, hogy az apostoli hit
folytonossága a döntő, es a Szent
írás és hitvallásaink egybehangzó
bizonyságtétele alapjan valljuk,
hogy a mi egyházunk is az apos
toli hitnek ebben a folytonosságá
ban él.
8. Nem hagyhatjuk említés nél

kül a Limai Dokumentumnak az egyesítő erejének átélését, pedig Jé
úrvacsorával kapcsolatos radikális zus cselekvő és egyesítő jelenlété
kihívását világméretű diakóniára a ben látjuk az egyház egységének
társadalmi, gazdasági és politikai igazi garanciáját. Amikor a külön
életben. Ezt hálásan igeneljük két böző egyházak képviselőiként és
megjegyzéssel, azzal, hogy egyrészt tagjaiként Jézus nevében együtt
ennek a diakóniai magatartásnak vagyunk, boldogan éljük át annak
a bűnbocsánat és a megtapasztalt valóságát, hogy az elő Úr Jézus
megbékélés az alapja, másrészt, Krisztus egyesit minket már az ige
hogy az indítást erre a diakóniára hirdetésben és az imádságban is.
nemcsak az eucharisztiából, ha Végre meg kellene születnie annak
nem az igehirdetésből is kapjuk. az ökumenikus elszánásnak, hogy
Viszont a dokumentum éppen a az egyházak kölcsönösen,megnyitbűnbocsánatról és'az igehirdetés ják az úrvacsorát az élő Úr egyesí
ről szólhatna többet és hangsúlyo tő munkája számára, és ezt a dön
tést nem volna szabad az egység
sabban.
9.
A Szentíráson alapuló és hitfelé vezető út végére halasztani,
vallásaink
bizonyságtételének hanem a megnyitott úrvacsorái
megfelelő hitünk, meggyőződé közösség alapján kellene tovább
sünk és tapasztalásunk szerint Jé haladni az egyházak teljesebb egy
zus Krisztusban nemcsak adva van sége felé. Egyházunk az élő Úr Jé
az egyház egysége, hanem az élő zus Krisztusba és az evangélium
Úr Jézus Krisztus cselekvő módon erejébe vetett hittel készen áll erre.
van jelen a világban és az egyház
10.
Egyházunk a felsorolt észre
ban, Szentlelke áltál téríti az embe vételek es a fel nem sorolt fenntar
reket és tereli egységbe széthúzásra tások mellett is hajlandó a Limai
hajlamos híveit., A Limai Doku Dokumentum alapján, vagy akár
mentum az élő Úrnak erről a cse azon túlmenően dialógust folytat
lekvő jelenlétéről az egyházi hiva ni bármely egyházzal a kölcsönös
tallal kapcsolatban beszél leghatá elismerés érdekében. Az ilyen dia
rozottabban, az eucharisztiánál lógus sikeréért kitartóan imádko
egy mondatban tesz róla említést, zunk az egyház Urával együtt,
a keresztségnél pedig szinte egé hogy megvalósuljon az ö akarata,
szen hallgat róla. A dokumentum és mindnyájan egyek,legyünk.
fáradságos teológiai munkával
A Magyarországi Evangélikus
megfogalmazott tételei a hívők
Egyház Országos Presbitériuma
számára alig tükrözik Krisztus

Evangélikus Elet 19B6. február 2.

Jí

»*■ 00 •

GYERMEKEKNEK

IMegvigasztaltatnak

jiátSr

1Sám 8 -9

Hogyan vezet Isten?

Gyengéket választ ki
„Fiaim, én mór öreg vagyok. madt: „Hallottam, hogy ebben a
Nem tudok tovább dolgozni. Nek városban van Istennek egy prófé
tek kell beállni a munkába. TI fog tája. Menjünk el hozzál 0 majd
játok folytatni a mesterséget" - megmondja, hogy merre men
szólt gyermekeihez az agg szabó jünk." - „Jó, menjünk" - egyezett
bele Saul. Ejindultak megkeresni
mester.
Sámuel hosszú éveken át kor Isten látnokát. Útközben találkoz
mányozta Izráelt. Istenfélő ember tak is vele. Sámuel - aki ebben az
volt, az Úr útján járt. Kormányzása időben a városban járt, hogy áldo
alatt sok áldásban, sok jóban volt zatot mutasson be Istennek -, ép
része a népnek. Amikor megörege pen szembejött velük, ö már tudta,
dett Sámuel, fiait - ültette a bírói hogy ez a férfi lesz Izráel jövendő
székbe. Azonban ók nem félték az beli királya. Honnan tudta? Az Úr
Urat, nem jártak atyjuk útján. jelentette ki neki, s ő vezette őket

A nép elkezdett nyugtalankodni. egymáshoz. Az Úr uralkodik min
Követelték Sámueltől: Adjon nekik denki fölött, ö vezet minket Is lé
királyt. Hiszen más népeknek is pésről lépésre.
van királyuk.-Sámuel megkérdez
Sámuel megnyugtatta Sault: Ne
te az Urat: Mit tegyek? Nem mert aggódjon az elveszett szamarak
egyedül dönteni. Az Úr azt vála miatt, hiszerf úgyis övé lesz minden
szolta: „Jó. Kap. királyt a nép, Izráelben. Majd felhívta ókét egy
ahogy kívánják. De ez olyan király közelben levó dombra. Ott már
lesz, aki uralkodni fog rajtuk, aki várták Isten prófétáját a meghívott
kizsigereli majd Izráelt." Sámuel vendégek. Sault a fő helyre ültették
továbbadta az Úr üzenetét: Várja és számára félretett étellel látták
nak, Isten küld valakit a nép élére. vendégül. Saul nem értette ezt az
Sámuel is várt nyugodtan, mivel egészet. Hát még akkor milyen ér
tudta, hogy az Úr megtartja szavát. tetlenül nézhetett, amikor másnap
Az Úr minden időben beváltja ígé-^ Sámuel beavatta őt Isten terveibe!
rétét.
Isten őt - a Benjámin törzséből
Ugyanebben az időben, amikor származó ifjút - szemelte ki Izráel
Sámuelhez szólt Isten, az illető férfi királyának. Megdöbbent csodál
is elindult, hogy az Úr prófétájához kozással hallgatta Sámuel szavait.
menjen. Persze ő nem Sámuelhez Hogyan lehetséges ez? Hiszen ö
indult. Esze ágában sem volt, hogy Izráel legkisebb törzséből .való. Ho
megkeresse az Úr szolgáját. Sault gyan lehet vele ilyen nagy terve
- mert így hívták a fiatalembert - Istennek?
apja küldte megkeresni elcsatan
Az Úr a legkisebbeket választja
golt szamarait. A fiú a meHéadott ki és avatja tervébe. 0 a kicsikkel,
szolgával hasztalan kereste az el alázatosokkal tud mit kezdeni:
veszett szamarakat. Ekkor váratla őket tudja vezetni és munkájában
nul a szolgának ilyen ötlete tá- felhasználni.
Fabulya Hilda

f VASÁRNAP

tott példányát. Korai halálával
nagy veszteség érte a Helikon íróit.
Szerkesztői módszerét, szerető
egyéniségét Reményik Sándor vi
lágította meg az Erdélyi Helikon
VI. találkozóján, báró Kemény Já
nos marosvécsi kastélyában, 1931.
július 4-én: „ ...Mennyi biztató, bá
torító szót, mennyi munkára ser
kentő, szuggeráló erőt, terméke
nyítő gondolatot, egy-egy ragyogó
ötletbe burkolt témaadást, gyön
gédségbe göngyölt kritikai meg
jegyzést, tréfába öltöztetett irányí
tást, mosolygó szigorúságot” kö
szönhetünk neki. (A Helikon és az
Erdélyi Szépmíves Céh Leveleslá
dája, 1980. Bukarest, Kriterion
Könyvkiadó. 312. 1.) Ez volt
Kuncz Aladár a Helikon minden
munkatársának. Sajátosan Reményikhez fűződő barátságáról több
levél, többek között az alábbi is
beszél:
Kuncz Aladár
- Reményik Sándornak,
Nagyváradra.
Kolozsvár, 1930. november 22.
Kedves jó Sándor,
hálásan köszönöm nagyon szép
cikkedet Mécs Lászlóról. Ne aggódj
egy irányban sem. Idejében érkezett
és amellett éppen olyan cikk, amire
én vágyakoztam. Általános meleg,
néha szubjektív képet ad róla, költé
szetének lényeges alapvonásait vilá
gosan és plasztikusan kiemeli, amel
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„AZ O R SZ Á G TITKA”
Mika Waltari könyvének címe foglalja össze a legtaláléko
nyabban a Magvető példázat és annak magyarázata közé
ékelt szakaszt. Isten országának rejtelmeibe, birodalmának
rendjébe, törvényszerűségeibe nézhetünk a hét versen keresz
tül.
AKINEK VAN, ANNAK ADATIK. Furcsa törvény ez,
amit Jézus szájából többször hallhattak hallgatói. A tanítvá
nyok általában nyitottan és jóindulattal figyeltek a Mester
szavaira, ezért különleges fogékonyságot kaptak ajándékba.
Ez az ajándék volt az alaptőke életükhöz, figyelésükhöz.
Mindaddig amíg hűségesen hallgatták a javukra szóló tanítá
sokat, egyre többet és többet érthettek meg és így gazdagabbá
váltak.
Aki azonban önzőén jogos tulajdonossá teszi magát az
ajándékokat illetően, az hamar rájön, sokat~markolt ugyan,
de keveset, ill. semmit sem fogott.
Ezért kell folyton vigyázni, mert életet, tehetséget, hitet
onnan felülről kapunk. Amíg ezt elismerjük és hűségesen
élünk, gyarapíthatjuk javainkat és hitünk is erősödik. De ha
önmagunkat helyezzük előtérbe, semmink sem marad.
így járt a választott nép is. Számtalan ajándékot, rengeteg
lehetőséget kapott, mégis bizalmatlansággal válaszolt és ellen
ségként fordult Jézus felé, ezért teljesedett be rajtuk az ézsaiási
idézetben meghirdetett ítélet:
AKINEK PEDIG NINCS, ATTÓL AZ IS EL VÉTETIK,
AMIJE VAN. Gyakran feledésbe merül az a tény, hogy a
fogékonyságot a Gondviselő szava iránt el lehet veszíteni.
Büntetlenül nem lehet visszautasítani a nap mint nap felénk
áradó kegyelmet. Egyszer csak betelik a pohár, egyszer csak
vége a lehetőségeknek, s bezáródik a megtérés ajtaja, mely
olyan hosszú ideig várt bennünket. A prófétai jövendölés a
mai hallgatóknak is felszólító jel. Ne engedjük, hogy elhízzon
a szívünk az irgalom reményében. Tartsuk magunkat edzés
ben, mint a jó sportolók, rendszeresen beszélgessünk a Min
denhatóval és nyitottan, jóindulattal fogadjuk szavát. Ne
hunyjuk be szemünket, hanem vegyük észre számtalan jelét
szeretetének.
Az olvasott, a hirdetett Ige ma is betölti a rosta szerepét,
Jézus ma is figyeli, kikről pereg le és kiket ragad meg az amit
mond. - Jó lenne ha egyre többen megtéréssel és bűnbánattal
válaszolnának a mindig követésre hívó szavára. Akkor Jézus .
újra elmondhatná:
A TI SZEMETEK PEDIG BOLDOG, MERT LÁT. A sze
münkkel látni, magától értődő törvényszerűség, hiszen a
szemnek az a rendeltetése, hogy lásson vele a gazdája. Aján
dék ez is, a testi látás és a lelki látás egyaránt. Ha ajándéknak
tekintjük, egyre többet, egyre élesebben láthatjuk az Ország
titkait, mely csak a nyitott szeműek és a befogadni kész szívűek előtt világosodik meg.
Ne tartozzunk azok közé, akik behunyják szemüket, befog
ják fülüket, amikor a szerető Isten jön Fia szavaiban közénk.
Induljunk el e szavak nyomában és megtaláljuk örök boldog
ságunkat.
Smidéliuszné Drobina Erzsébet

„Boldogok, akik sírnak, mert
ők megvigasztaltatnak.”
Nem szeretünk sírni, mégis vé
gigkíséri életünket a sírás. „A cse
csemő is szenvedi, ha szül a nő” írja József Attila egyik versében.
Az idős ember arcának barázdáit
is gyakran mossa a könny, ez a
furcsa, forró, sós gyöngy.
Sokféle sírás van. Sír az ember
fájdalmában, tehetetlenségében,
dühében, meghatottságában, örö
mében. Voltak, vannak „hivatá
sos” siratók. Az igaz bűnbánatnak
is vannak könnyei. De talán a leg
mélyebb,
legfájdalmasabb,
a
könny nélküli sírás. Énekünkké is
lett Weöres Sándor verse (432):
„Száraz zokogás tipor,/És a sze
mem könnytelen.” Jézus röviden
ennyit mond: „Boldogok, akik sír
nak...” Rendkívüli mondat. So
kan ki is kerülik. Lehet, hogy úgy
gondolják, hogy ez talán még Jé
zustól is sok. Az ember sírás nélkül
akar boldog lenni. Pedig az igazi
érték, alkotás, fájdalom, harc és
„könnyek” nélkül nem jön létre.
Minél erőszakosabban tör az em
ber a „boldogság” felé, annál több
körülötte a „síró”.
a boldogságból hiányzik va
lami./ Jóllakhatsz fuldoklásig a
gyönyörökkel,/ - az életedből hi
ányzik valami.” - figyelmeztet Váci
Mihály. Igen az életünkből hiány
zik valami. Ezt sokan érzik. Meg is
próbálják ezt a hiányt pótolni. Sok
fiatal úgy gondolja, hogy igazi bol
dogságot tud adni a pénz, az ital,
a kábítószerek, a dühöngő rock
vagy a szex. Megdöbbentő, hogy
van olyan kábítószer, amely neve
tési ingert okoz. Miközben nevet az
ember, tönkremegy. Jézus nem
ilyen boldogságot és megvigasztalódást ígér és ad. Az egyik legfonto

IM Á D K O Z Z U N K
Élő Úr Jézus! Kérünk, add nekünk szavaidon keresztül az Élet világos
ságát. Vedd el tölünk bűneink sötétségét, hogy megismerhessük, egykor
pedig elnyerjük Országodat! Ámen!

Kuncz Aladár és Reményik Sándor barátságáról
Kuncz Aladár születésének szá
zadik évfordulóján az Evangéli
kus Élet ’86. jan. 12-i számában
megjelent egy kis emlékezés a
Krónika rovatban. Ennek kap
csán szeretnék néhány szót ejteni
Kuncz Aladár és Reményik Sán
dor barátságáról.
Meleg kapcsolatuk 1923-ban
kezdődött. Kuncz Aladár a Noirmoutier-i Fekete kolostor-ban töl
tött ötéves internáltság után 1921ben Budapestre érkezett, ahol
Laczkó Géza baráti házában pi
hente ki ennek súlyos következmé
nyeit. (Pomogáts Béla: Kuncz Ala
dár. Akadémiai Kiadó, Bp. 1968.)
1923-ban költözött vissza Kolozs
várra és vette át az Ellenzék irodal
mi rovatának, a Vasárnapi mellék
letnek a szerkesztését. „A Vasár
napi melléklet korszakos érdeme,
hogy lapjain gyűlik össze az erdélyi
irodalom java.” (Pomogáts Béla:
Kuncz> Aladár. 91. 1.) Kuncz Ala
dár m á r,ekkor teljes leikével az
erdélyi magyar irodalomnak élt.
Mikor 1929 nyarán Áprily Lajos
Budapestre költözött, Kuncz Ala
dár vette át az Erdélyi Helikon
szerkeeztését, 1921. szeptembertől
1931. júniusig, majdnem haláláig.
Kuncz 1931. június 24-én hunyt el
a budapesti Herczog-klinikán.
Májrák végzett vele. Betegágyán
még kezébe vette nagy regényének
a Fekete kolostornak első nyomta

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

lett a hibáira is rámutat. Örömteljes,
gyönyörűséget okozó cikk lesz afo 
lyóiratunkban és meg vagyok győ
ződve róla, hogy nagyon fog tetszeni
Mécs Lacinak is. Hogy vagy, kedves
Sándor? Miket olvasol? Neked, aki
ilyen szép prózát tudsz írni, azokat
a pillanatokat, sőt órákat is, amikor
költemények írására nincs kedved,
arra kellenefordítanod, hogy írj va
lami emlékezésszerű dolgot a saját
életedből. Végeredményben nem
olyan hétköznapi sors az, amelyen
keresztül mentél, s különösen, ha azt
a belső átélést nézem, amellyel Te
ezt a sorsot kísérted. S ha nézem
művészi szemléletednek azt a pont
ját, ahová ma már elérkeztél, akkor
úgy kell gondolnom, hogy roppant
érdekes, tanulságos és megrázó
könyv származhatnék abból, ha fel
jegyzéseidet, természetesen mindig
visszapillantásokkal
múltadra,
megcsinálnád a 918-as évtől kezdve.
Foglalkozzál ezzel a gondolattal,
lepj meg bennünket, barátaidat, az
zal, hogy amikor haza jössz, már
több, kész fejezetet olvasol fel ne
künk. Ezen a nagy terven kívül, érte
síts, ha valami megírnivalód volna.
Magam isfelkereslek majd levélben,
ha valami hozzád méltó téma meg
írásáról lesz szó.
Válaszodat mielőbb kérem. Kel
lemes pihenést kívánok és ölellek,
igaz szeretettel
Kuncz Aladár

sabb jellemzője a tőle kapott bol
dogságnak és vigasznak, hogy min
dig marad „holnapra” is belőle.
Senki és semmi nem ragadhatja ki
szívünkből, hiszen maga Isten vi
gasztalja meg a sírót. Bizony bol
dog az az ember, aki Isten előtt tud
sírni és nevetni. Van Isten szerinti
sírás és megszomorodás, és van Is
ten szerinti megvigasztalódás. Ezt
prédikálja ez a fotó is. Temetőben,
sír mellett is, a KERESZT alatt.
Annak a Jézusnak a keresztje ez,
aki ismerte a sirást is. Isten közelé
ben elkezd fájni a bűn, az önzés.
A tékozló fiú a könnyein át látta
meg igazán az Atya szeretetét.
A Hegyi Beszéd boldogság igéi nem
feltételeket hirdetnek, hanem evan
géliumot. Isten kegyelmét hirdeti
Jézus azoknak, akik a legkevésbé
érzik méltónak magukat arra.
A görög szövegben, a sírás szó pon
tos értelme ez: gyászolni fájdalom
és bűn miatt.
Kedves barátom, aki e sorokat
olvasod, tanulj meg Isten előtt
„gyászolni” és „sírni” a fájdalom I
és bűn miatt, mert akkor maga
Isten fog megvigasztalni. Boldog
az az ember, aki így tud sírni.
Ez a fotó emlékeztet minket a
„túlsó partra” is. Arra az országra,
amelyet az Isten készít az őt Szere
tőknek. Mert lesz egy nagy megvigasztaltatás is. Sok meglepetésben
lesz ott részünk. Mert Jézus szerint
utolsókból elsők és elsőkből utol
sók lesznek. Erről a világról feled
hetetlenül ír a Jelenések könyve.
Csodálatos előíze ez annak, hogy
milyen vigasztalást is készít Isten a
„síróknak”: „...és maga az Isten
lesz velük: és letöröl minden könynyet a szemükről, és halál sem lesz
többé, sem gyász, sem jajkiáltás,
sem fájdalom...” Ámen, úgy le
gyen.
Szeveréuyi János

Túrmezei Erzsébet

(Reményik ekkor Nagyvára
don, baráti körben pihent.)
(Á levélben említett Mécs-cikk
ről: 1930 novemberében jelent meg
Mécs Lászlónak, az Erdélyi Heli
kon csehszlovákiai főmunkatársá
nak legújabb kötete, Az Ember és
az Árnyéka, a kassai Kazinczy
Könyvkiadó Vállalat kiadásában.
Reményik szép cikkben méltatta a
kötetet. [Erdélyi Helikon, 1930.
december. III. évf. 10. sz.])
Reményik Sándor az említett he
likoni találkozón többek között
még a következőket is elmondta
elhunyt barátjáról: „...Hogy is
mert, hogy tudta gyöngéimet, ké
pességeim határát, a bennem rejlő
lehetőségeket. Azokat aztád'meg
ragadta, kiaknázta, rohamozott,
terrorizált, terminust tűzött, hala
dékot adott a cél, az irodalom érde
kében. Mindezt leírhatatlan ked
vességgel..........Minderre képessé
pedig a szeretet tette, az igazi, belső,
krisztusi jóság, amelyet a Fekete
kolostor gyötrelmes éveiben örökre
megtanult. Szemérmes és mély sze
retet volt ez, nagy gesztusok és nagy
szavak nélkül. Utolsó levelében így
fejezte ezt ki velem szemben: „In
nen messziről és a betegágyról meg
mondhatom: nagyon szeretlek.”
így szeretett benneteket is, kedves
barátaim, így szeretett mindnyá
junkat, s velünk és bennünk Er
délyt. ..”
Imre Mária
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KRESZ-tábla
„ H a meg nem tanulunk együtt
élni, mint testvérek, együtt
veszünk el, mint bolondok!”
Martin Luther King

.

Mint testvérek!
Egy Atya gyermekei egy szeretetben!
Szíves szóban és tettben!
, Egyakaratban!
Egymást segítve fáradhatatlan!
Atyánktól kapott kincseinket
készségesen megosztva mindet:
földet-vizet-levegőt-kenyeret.
Szeretni egymást, ahogy ő szeret!
S ahogy folyók tengerben összeérnek,
együtt örvendezni a békességnek,
mint testvérek!
Vagy - ha mint testvérek élni, szeretni
nem tudunk, mint bolondok, együtt veszni.
Káoszba hullni, vérözönbe fúlni,
együtt pusztítani, együtt pusztulni.
Jézus Krisztus, ki testvérünkké lettél,
életed árán testvérekké tettél,
segíts, taníts testvérként élni minket!
Szereteteddel töltsd be szíveinket!
Legyen a földön bélpe, áldott, boldog!'
Mert jaj, „ha meg nem tanulunk
együtt élni, mint testvérek,
együtt veszünk el, mint bolondok.”

Evangélikus Elet -wee, február z .
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Lehel Ferenc

A KERESZTYÉN HIT FŐ TÉTELEI

A felavatás és meghívás

Az ENSZ békeévében a Békevllágzsinatról

Megemlékezés a 80 évvel ezelőtt - 1906. február 4-én - született
Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész szolgálatáról

Bonhoefferről sok fényképem
van,
közülük egyet - nekem a leg
«„Isten iránti hálával értesítem, nyesnek és meghatározónak a fel
kedvesebbét
- bocsátom rendelke
hogy.. .lelkésszé avat” sokak szá avatással kapcsolatban is! S mint
mára ismerősen cseng bizonyára ez aki visszatért ehhez a „tiszta for zésre. Talán azért ezt, mert legin
a mondat. Hiszen a meghívó - ráshoz”, nem hallgathatja el mind- kább eá emlékeztet az akkor 26 éves
amelyen e sorok állnak - egy-egy • azt, ami az akkori egyház életében egyetemi magántanáromra, kit 1932
tanulmányait befejező teológus mindezzel ellenkezik s nem méltó őszén Berlinben Ismertem meg. Egy
életének nagy eseményét, a lelkész Jézus Krisztus tanításához, szolgá évig voltam hallgatója, s többször
avatást adják hírül. Mégsem egy ló életéhez! Hiszen Krisztus egyhá vendége a Wangenheim utcai villá
ember hálaadása csupán, hanem zában mindenki szolgálatra hiva ban. Valami hallatlan fogékonysá
egész egyházunk örömünnepe, mi tott el. Senki sem gondolhat ural got fejez ki e kép. A másik meghall
kor munkások állnak az „aratás kodásra, senki nem élhet vissza gatásának készsége tükröződik raj
ba”, mikor fiatalok indulnak el az „felülről” kapott megbízatásával, ta, a türelmes odafigyelés. Több!
Valami bátorító szolidáris együttzal az elkötelezéssel, hogy egész egyedüli U r a Krisztus!
lelkészi szolgálatukat odaadó hű
Az egyházi felsőbbség életvite töprengés. Talán a pszichiáter
séggel Isten dicsőségére, embertár lén túl, az általuk való felavatás egyetemi tanár édesapjától tanulta
legfőbb akadálya a középkori egy- meg, hogy komoly segítség, ha al
saik üdvösségére végzik..
Vajon ismerjük-e honnan in ' ház tanításaitól, dogmáitól való el kalmat adunk arra, hogy valaki
dult, s mi a jelentősége a lelkész térés és az általuk eretneknek meg kibeszélje magát, vagy Doszto
bélyegzett reformátori hitvallás jevszkijtől, hogy az embernek szük szolidárisán odafordult minden ví
avatásnak?
A mai hátteret és feltételeket volt.
sége van arra, hogy valakihez teljes vódva keresőhöz, mindenkihez, aki
A megoldást keresve, Luther így bizalommal forduljon... De Bon- éhezi az igazságot.
többnyire ismerjük. Tudjuk, hogy
egyházunk azokat avatja lelkésszé foglal állást: „.. .miattuk az egyház hoefferhez, az alapjában rezervált
Nagyszerű felkészültségű tudós
tagjai sorából, akik teológiai ta nem maradhat szolgák nélkül”! fiatalemberhez bizalommal lehetett volt. 21 éves korában tudományos
nulmányokat folytattak, felké \,Ezért nekünk magunknak kell fordulni, mert úgy érezte, hogy má fokozatot szerzett. Konkrétan hir
szültségükről bizonyságot tettek s majd alkalmas személyeket fel/ sok rendelkezésére 'állásra legfő dette Isten igéjét, s egyben a Technikészek egyházunk törvényes jó avatnunk erre a Szolgálatra,” képpen az a Valaki kötelezte el, aki kai Főiskola hallgatóinak lelki
rendjét elfogadva az evangélium mondja Luther, tulajdonképpen
szolgálatába beállni. Jól tudjuk azt ezzel az elhatározással - mintegy
is, hogy mindezt Jézus személyhez kényszerhelyzetben - veszi kezde
D. B o n h o e ffe r
szóló hívása előzte meg, akinek tét az evangélikus lelkészavatás!
küldő szava ma i,s hangzik: „men Azonban az így felavatott lelkésze
jetek el, tegyetek tanítvánnyá min ket a római katolikus egyház
den népet, megkeresztelve őket az mindmáig nem tekinti a „papi hi
Atyának, a Fiúnak és a Szendétek vatal” ellátására jogosultaknak.
nek nevében, tanítva őket, hogy ' Teszi ezt azért is, mert az „apostoKi vagyok én? Sokszor mondják nekem:
megtartsák mindazt, amit én pa lica successió” — apostoli áldás Úgy lépek ki a cellám ajtaján,
rancsoltam nektek; és íme, én vele folytonosságának megszakadását
Mint földesúr a saját birtokán.
tek-vagyok minden napon a világ állapítja meg! Hiszen a lelkészava
Nyugodt, vidám és bátor á szivem.
tást csak úgy tekinti érvényesnek,
végezetéig.”
Arra azonban ritkábban gondo ha azt a pápa áldásában részesült
Ki vagyok én? Sokszor mondják nekem:
lunk, hogy Luther korában nőm püspök végzi.
Őreimmel
is tisztán, szabadon
Luther az őskeresztyén gyüleke
ilyen magától értetődő volt a refor
beszélgetek, barátságos hangon,
máció tanítását valló és hirdető pa zetek példája nyomán indítja el az
mintha én parancsolnék őnekik.
pok szolgálatba állítása, felavatá .evangélikus lelkészavatást, hivat
sa! S ma is döntő különbség van az kozik Hieronymus .egyházatyára,
Ki vagyok én? Azt Is mondják nekem:
egyházi szolgálattal kapcsolatos aki azt írja az alexandriai gyüleke
Fogságomat közömbösen veszem,
katolikus és evangélikus tanítás zetekről, hogy „eleinte a papok és
Mosolyogva és büszkén viselem,.
között, s ez a különbség kifejezésre igehirdetők közösen kormányoz
Mint kinek megszokott a győzelem.
jut a lelkészavatás gyakorlatában ták azokát püspökök nélkül”. S az
is. Luther idejében elsősorban a általuk felavatott lelkészek szolgá
Valóban az vagyok, akinek tartanak?
középkori egyházi vezetés életvite latának érvényességét és jogossáVagy az a másik, ahogy ismerem magam?
le tette kérdésessé még azt is, hogy ... gát.még.a..tániai ^yháziogjendelNyughatatlan, vágyódó és beteg,
engedjék-e vagy sem, hogy őket kezésével is alátámasztja, amikor
Mint kalitkába zárt madár remeg,
főlszentelják' és hivatalukban« meg -mutal i arra«. hogy» >az-w kimondja:
Légszomjjal küzdve, mint kit fojtogatnak,i , <;■».■
erősítsék az akkori püspökök. „.. .visszavonhatatlanul felavatot
Éhes színre, yjrágra, madárhangra,
Luther erőteljesen tiltakozik a taknak kell tekinteni azokat is,
Szomjas a jó szóra és embefközelre,
papszentelés pompája, Jcülsőségei akiket eretnekek avattak föl”.
önkénytől, hántástól haragra gerjedve?
ellen: „megengedhetnénk, hogy
Ilyen harcok és küzdelmek közt
Benn hajszoltan, mégis nagy dolgokra várva,
minket és igehirdetőinket felszen indult el az evangélikus lelkészava
Féltőn gcrttdolva a távoli barátra.
teljék és megerősítsék hivataluk tás végeláthatatlan láncolata.
Kimerült, de kész a nagy búcsúvételre?
ban. Azonban minden keresztyén Amikor Isten iránti hálával tekin
ellenes színjáték és káprázatos tünk vissza egyháztörténelmünk
Ki vagyok én? Csak ez - vagy talán amaz is?
Vagy ma még csak ez és holnap már a másik?
pompa nélkül”. Mégsem ez Luther nek e fontos eseményére, hisszük,
Vagy mindkettő vagyok? Másnak jót mutatva,
legfőbb ellenvetése, hanem fájda hogy az új kezdet nem elszakadást,
Magam előtt pedig önsajnáió gyáva?
lommal tapasztalja és látja a veze hanem sokkal inkább még szoro
Vagy hasonlít bensőm a megvert sereghez,
tők bűnét, akik a hatalomra és sabb összekapcsolódást jelentett és
Zavartan hátrál, s nem jut győzelemhez,
uralkodásra vágynak, de „sem pré jelent ma is Krisztus népének nagy
amit már kivívott érte a nagy Hősi
dikálni, sem tanítani, sem keresz családjához! Minden egyes ma élő
Ugyan ki vagyok én?
telni, sem az egyháznak bármely evangélikus lelkész is azzal a bol
Magányomban
gúnyt űz belőlem e kérdés.
.más dolgát vagy szolgálatát nem dog meggyőződéssel szolgálhat,
De bárki legyek is, Te ismersz Istenem,
akarják elvégezni...”.
hogy Jézus Krisztustól kapta meg
mert a tied vagyok!
Luther a Szentírást, mint egye bízatását és helyét is Ő jelölte ki.
düli „zsinórmértéket” tartja érvé
Deméné Smidéliusz Katalin

a békemunkát az egész világban
erősítse. 1931-ben a lutheránus ka
tekizmusban, melyet egy barátjá
val szerkesztett, egy kérdés: mit
tud az egyház a szent háborúról?
Válasz: a Miatyánkot imádkozó
egyház Istenhez csak békéért for
dulhat... Figyelmeztet arra, hogy
az ökuménét komolyan kell venni,
„mert ez a lélek közössége szolgá
latra és nem uralkodásra. Még ez
évben vádolják Bonhoeffert, hogy
nem öntudatos német, mert részt
vesz az ökuménikus mozgalom
ban. Válasza határozott: „a nem
zetközi” - s az ökuméné az volt „segítségünkre van a háborúra
éhes nacionalizmussal szemben”.
1932-ben egy csehországi öku
gondozója - nem kevésbé a testvéri ménikus konferencián téziseket
szóra, tanácsra szorult teológiai terjeszt elő. Ebből: az igehirdetés
hallgatóknak. Nem szólva arról, konkrétságához tartozik a valóság
hogy Wedding a proletár negyed mélyebb ismerete. Istennek csak
konfirmandusainak - kiknek okta egy rendjéről tudhat az egyház, a
tását senki sem vállalta - oktatója nemzetközi béke rendjéről. Még ez
és igaz barátja lett. A nagyon odafi- évben a Genfi tó partján egy igen
gyelőnek nem voltak kész válaszai. elemző beszédet tart: úgy tűnik, a
A képen nemcsak az együttgon világ hatalmai összeesküdtek a bé
dolkodás, a töprengés jut kifejezés ke ellen, a pénz, a gazdagság, a
re, hanem a csendes könyörgés is: hatalmi vágy, vagy még a haza
most Uram Te szólj nekem, „szó iránti szeretet is, a gyűlölet szolgá
lásra készíts nyelvet” (233. éne latába sodródtak... A világ tele bi
künk), hogy megkíséreljem a vá zalmatlansággal... Nem szankcio
laszadást. A lelkigondozó a lelki- nálhatja az egyház a háborút. 1934
pásztor címet nem is fogadta el, a nyara a feszültség a csúcsponthoz
lelkek gondját őreá vetette, s csak közeledik. A Dollfuss-gyilkosság,
pásztorolt pásztorként vállalhatta Hindenburg halála, majd népsza
a lelkipásztor felelősségét, segítsé vazás Hitlert kancellári tisztségé
gét és örömét. így akarta a pro ben megerősíti, s rá harmadnapra
fesszor hallgatóit professióhoz a történelmi jelentőségű konferen
cia Fanőben.||(1934. aug. 28.)
azaz hivatáshoz segíteni.
Bonhoeffer szenvedélyesen szól
Nemcsak a reá bízottak számára
adatott neki fül a hallásra. Nyug a 85. zsoltár 9. v. alapján „Hadd
talan időkben szükség volt az éles- 1halljam mit szól az Úr” Kétségtelen
hallásúakra. Volt füle a 7 millió békességet szól... Hogy vissza ne
munkanélküli, éhező honfitársa térjenek bolondságba”... A földön
zúgolódásának meghallására. De békesség nem program, hanem
jó előre meghallotta a kitörésre ké Krisztus megjelenésével adott pa
szülő tűzhányó morajlását, s már rancs. .. S ez legyen mindennél szenjó előre figyelmeztette egyházát, tebb! Itt hangzott el Bonhoeffer
egyházakat és népét, hogy közele kétségbeesett kiáltása Jézus Krisz
dik a végzetes vulkánkitörés... tus egyházának nagy ökuménikus
melynek lávája, mint tudjuk több zsinata ügyében - melyen az egész
mint 50millió embgr^éjptétjSpdprta Ullyijág képviselve lenne... E zsinat
el. Pedig ezt meg lehetett volna nak oly erővel kellene szólnia a
akadályozni, hisz nem a Névadó békéről, hogy megvidámodjanak a
népek, mivel Krisztus egyháza ki
del Ruiz-ról volt szó!
Az ökuménéban, melynek már veszi fiainak kezéből a fegyvert!...
Bonhoeffer további élete a fegy
egész fiatalon tagja volt, az éles
hallásért küzdött. Végig lehet kö ver elleni tiltakozás volt'a hitvalló
vetni évek során Bonhoeffer szen egyház tagjaként. Ultima rációként
vedélyes erőfeszítéseit, SOS jeleit többekkel együtt ki akarta szakíta
egészen Fanőig, sőt tovább i£ Mi ni a megszállottak kezéből a fegy
nél jobban hallotta a vulkán mo vert, vagy az ő képével élve a pusz
rajlását, annál keményebb lett sza tulásba és pusztításba rohanó kocsi
va. Tekintsük át röviden 4 év állás- kormányát az „őrült” kezéből kira
foglalásait. 1930-ban Amerikában gadni. Ázt tudta, hogy az életével
- hol a négerek között sok jóbarát játszik. De népe és az emberiség
ra talált - még a német nép zömé iránti szeretetböl megtette. Életével
nek békeakaratáról szólt. A béke is fizetett, 1945. ápr. 8-án Hitler
mozgalom, mondotta, a német parancsára felakasztották.
A Fanő-i kiáltvány roppant jelen
munkásosztályból indult el... Az
egyház legnagyobb feladata, hogy tőségét a tömegpusztító fegyverek
korában az 1958-ban megalakuló
m Keresztyén Békekonferencia teszi
magáévá s egyben azonosult azzal,
amit e zsinattól Bonhoeffer elvárt:
A budafoki gyülekezet ünnepe elítéli a háborút, a fajgyűlöletet és
a szociális kizsákmányolást...
A béke és szociális igazság, ez az
útja a tartós békének, vallja a KBK.
A nukleáris holocaust szakadékának szélén még erőteljesebben alá
húzza Tóth Károly püspök a KBK
szág evangélikussága és külföldre mányként adta össze. Az oltárké a püspök és Kemény Lajos esperes elnöke a világzsinat óriási felelőssé
gét. Az LVSZ budapesti nagygyű
szakadt hittestvérek is csatlakoz pet Szirtes Lajos rajztanár festette szolgálatával.
A gyülekezeti teremre csaknem lésére Günther Wirth a Standpunkt
meg és ajándékozta a gyülekezet
tak.
ötven évet kellett várni. A lelkész egy számát Fanő 1934, Budapest
Templomépítési tervet többen is nek.
1934. június 8-án D. Raffay Sán lakás és az orgonaépítés megvaló 1984 jegyében jelentette meg.
készítettek. Az 1933 végén tartott
Püspökeink külföldi útjaikon a
közgyűlés Sándy Gyula műegyete dor bányakerületi püspök helyezte sításra váró terve a ma élő budafo
budapesti prioritások között a
mi tanár tervét fogadta el. Minden el az alapkövet s benne az ok ki gyülekezet feladata.
Az istentisztelet után a presbi missziót, az evangélizációt, az öku
anyagi lehetőség megmozgatása el mányt, melyen az építtetők hitval
lenére csak a templom felépítésére lása lKor'3,11 és Jel 22,20 alapján tereknek alkalma nyílt beszélge ménét, a békét, és igazságot egy
futotta a fedezet. A berendezési fogalmazódott meg/1935. novem tésre dr. Nagy Gyula püspökkel . lélegzetvétellel említik. Püspök
tárgyakat a gyülekezet külön ado ber 3-án történt meg a felszentelés és feleségével, Kari Károly egy elnökünk múlt év októberében
házmegyei felügyelővel és a szom Schleswigben a békezsinat mellett
széd gyülekezet igazgató lelkészé foglalt állást. Az Új Ember c. kato
vel, Bencze Imrével. A püspök likus hetilap 1985. nov. 3-i számá
és az egyházmegye támogatását ban is pozitívan foglal állást a bé
kérték a további építési és renová kezsinat terve mellett.
lási tervek megvalósításához. Be
Igen jelentős C. F. Weizsäcker
számoltak a gyülekezet életéről, világhírű atomfizikus és filozófus
valamint régi álmukról, egy temp határozott állásfoglalása a Düssel
lomi orgona beállításáról. A lel dorf-! egyházi napokon. Az utó
kész külön emlékezett meg arról, pisztikusnak tűnő békezsinat célki
hogy Wunderlich Sándorné har tűzéseit'az egyetlen realitás lehető
minc év óta látja el a kántori szol ségének tartja: a technikai korszak
gálatot.
vagy megszünteti a háborút, vagy
A vendégek, a presbiterek és a a háború szünteti meg a technikai
gyülekezet tagjai magukénak te korszakban élő emberiséget. Weiz
kintik az építtetők hitvallását: säcker megállapításai is mind na
„Mert más alapot senki sem vethet gyobb hullámverésben gyűrűznek.
a meglévőn kívül, amely a Jézus
Hívattassék össze a BékevilágKrisztus.” És: „így szól az, aki eze zsinat, mert mind többen meg van
ket kijelenti: .Bizony, hamar eljö nak győződve arról, hogy az 1934.'
vök’. Ámen. Jöjj; Uram Jézus!”
évi prófétai szó, ma még sürge-.
több.
Rőzse István
A budafoki templom oltára

Ki vagyok én?

Más alapot senki sem vethet

Budafoki evangélikus templomunk
A z elm ú lt év végén e m lé k e z e tt
m eg a
B u d a fo k i E v a n g élik u s
G y ü lek ezet tem p lom á n a k 5 0 évvel
e z elő tti ép ítésérő l é s fe lsz e n te lé sé 
ről.

A novemberi vasárnapon a szo
kottnál nagyobb gyülekezet töltöt
te meg a templomot. Néhányan
jelen voltak azok közül is, akik
részt vettek az alapkőletételen s
láthatták, hogyan emelkednek az
épülő templom impozáns kőfalai
egyre magasabbra.
Az
ünnepi
istentiszteleten
dr. Nagy Gyula püspök hirdette
Isten igéjét Mt 7,13-14 alapján,
megmutatva a szoros kapu és kes
keny út képének jézusi tartalmát.
Csakis az élet útján járva képzelhe-

tő el, hogy egy szórványgyüleke
zetnek temploma épüljön s azt
- sokszor a távolabbi szórványok
ból érkező - igehallgatók töltsék
meg - mondotta a püspök.
Kari Károly egyházmegyei fel
ügyelő a budai egyházmegye kép
viseletében köszöntötte a gyüleke
zetét, s az alapítás körülményeit
saját egyháztörténeti kutatásának
alapján ismertette.
Wunderlich Sándor, a gyüleke
zet felügyelője, a gyülekezet nevé
ben köszönte meg a püspök ünne
pi szolgálatát. Méltatta az egyházmegyei felügyelő s mások szó- és
írásbeli köszöntését, valamint
ifi. Fasang Árpád zongoramű
vész harmóniumo'n vállalt szolgá
latát.
A gyülekezet jelenlegi lelkésze,
Rozsé István ismertette a templom
építés és -szentelés történetét.
A budafoki evangélikusok önál
ló gyülekezetük megalakulása
előtt gondoltak már templomépí
tésre, s emellett segítették á refor
mátus templom építését. Az egy
kori Budafok nagyközségtől (ma
Bp. XXII. kér.) építési telket kap
tak. Már 1925-ben megindult a
gyűjtés .templomépítésre és lel.készlakásra. Ehhez később az or-
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„M a, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek
meg szíveteket” (Zsid 3,15).
VASÁRNAP - „Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a

lelket” (Zsolt 19,8-Jn 15,10-Lk 8,4-15-Z solt 44).
Az emberek együttéléséhez törvényes rendre van
szükség. Ezt nem nélkülözheti egyetlen vallásos kö
zösség sem. A Szentlélek a rendnek is Lelke! - Isten
akarata viszont több minden paragrafusnál. Ha va
laki Isten miatt igazodik a jó rendhez, valósággal
megkönnyebbül, amikor a törvény útját járja.
HÜTFÖ - „Én vagyok az első és az utolsó, rajtam
kívül nincs Isten” (Ézs 44,6 - Jel 4,8 - Mt 13,10—17
- Préd 11,1-10). A tudósok lázasan keresik a világ
keletkezésének és a világvégének kitapintható ese
ményeit. A kutatás eredményei számunkra fontosak
és tanulságosak. Nem nélkülözhetjük őket! Azt vi
szont hisszük, hogy a Kezdet és a Vég történéseiben
ott volt és ott lesz a világot Terenitő és arról mindvé
gig gondoskodó Isten. Éz a hit köt össze minket az
egész teremtettséggel, és ezért nem félünk szembe
nézni a tudományos igazságokkal.
KEDD - „így szól az én Uram, az Úr: Térjetek meg,
forduljatok el bálványaitoktól” (Ez 14,6 - Jel
3,19-20 - Mk 11,15-19 - Préd 12,1-14). A mai
bálványok nehezebben ismerhetők fel, mint a régiek!
Legtöbbször nincs külön templomuk és külön híve
ik. De amiért a legjobban remegünk, amiért minden
áldozatot meghozunk, és ami élefünk fő célkitűzése,
az felismerhető. Kérdés, hogy ez a valami, vagy
valaki, egybeesik-e Isten kinyilatkoztatott akaratá
val -? Ha nem, Isten szerint veszélybep van életünk.
Ha minden ember elismerőleg szól felőlünk, ak
kor is.
SZERDAf - „Ezt mondta nekem az Úr: Én most a
szádba adom igéimet!” (Jer 1,9 - Jn 20,21-22 5Móz 32,44-47 - ÍJn 1,1-4). Amit Jeremiás próféta

átélt, ahhoz hasonlót mi is tapasztalunk. Ahányszor
figyelünk az igehirdetésre! Tévedés, hogy csak a
szívünkhöz szól az Isten, a szánkra is igényt ,tart.
Sok drágá ige becsukódik a szívünkbe és csodálko
zunk, hogy ott romlik meg. Csak az az ige él sokáig
bennünk, amit el merünk mondani másoknak is.
c sü t ö r tö k ! - „Aki azt mondja, hogy Krisztusban
van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt”
(1Jn 2,6 - Péld 3,7 - Mk 4,26-29 - ÍJn 1,5-10). Nagy
hiba volna, ha valaki Jézus életét akarná utánozni,
ahogy a gyermek a szüleit. Jézus tanítványai, a Bibli
át tanulmányozó emberek tudják, hogy ez lehetet
len. Ennél csak az a nagyobb hiba, ha Krisztus népe
másra törekszik, mint amit Urától tanult. (Ehhez jó
elolvasni Fii 2,1-11 igeszakaszt,)
PÉNTEK - „Krisztus hatalmas szavával hordozza a
mindenséget, minket bűneinktől megtisztított” (Zsid
1,3 - Zsolt 119,116 - 2Kor 12,1-10 - ÍJn 2,1-6).
Hányféle káros szenvedély és indulat van az életünk
ben, amivel már szinte megbarátkoztunk. „Már én
ilyen vagyok” - mondogatjuk magunkat nyugtatva,
vagy tehetetlenségünkben. Mi ez, ha nem „fegyverletétel” bűneink előtt -? A szabadító Jézus Krisztust
kellene újból segítségül hívni! Akiért egész világun
kat Isten jósága öleli át, - éppen az én bűneimmel
szemben volna ő erő télén ...?
SZOMBAT! - „Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott
mindent” (Jn 3,35 - Zsolt 97,1 - Ézs 28,23-29 - Un
2,7-11). Itt a titka és kulcsa minden igehallgatásnak
és igeolvasásnak: ha valaki Istenre kíváncsi, Jézust
keresse meg! O az Isten szavának hozzánk elvezetett
„telefondrótja”; ő az Isten „képernyőre kivetített”
arca; ő Isten valóságos keze és lába közöttünk; sőt,
még az Isten szívébe is belelát az, aki a Biblia Krisz
tusára néz. Mindent átadott neki az Atya!
Simonfay Ferenc

Gyarmathy Irén

Az adjunktusra várva
- Hol hallotta ezt ez a gyerek,
kitől tanulhatta? Hányszor mondo
gatják, kérdezik egymástól a szü
lök. A gyermek tiszta lappal indul
az életnek és a kezdetek kezdetén,
a legfogékonyabb időkben mégis a
szüleit látja a leggyakrabban, őket
utánozza, őket választja példaké
pül. Nem mindegy hát hogy beszé
lünk, miként cselekszünk a jelenlé
tében.
Nagyon is jellemző, élő példát
jegyeztem le a minap az egyik kór
házfolyosóján az adjunktusra várva.
Engem 12-re rendelt be az ad
junktus. Meg is jelentem pontosan.
A folyosón már hárman várakoz
tak. Egy férfi, a felesége és három
év körüli gyermekük. En könyvet is
vittem magammal, jó hasznát vet
tem a várakozás alatt. Egyszerre a
folyosó ajtaja kivágódott és egyfia
tal nő lépett be rajta. Amikor a má
sik asszonyt meglátta, felderült az
arca, boldogan kiáltotta:
- Szervusz, Icukám, már van
vagy tíz éve, hogy nem láttalak, jaj,
annyi mesélnivalóm van! Ti is az
adjunktus úrra vártok?
- Igen, mi is őreá.
• - Hányra hívtak be?
- Fél tizenkettőre.
- Hát az már elmúlt! Sebaj, lesz
időnk kibeszélni magunkat.
Bele is kezdtek. A férj, felmérve
a helyzetet,finoman visszahúzódott,
egy távolabbi padra ült és az IPM-t
kezdte olvasni.
A gyerek „magára" maradt.
- Anyu, figyelj rám, én... kezdte
a gyerek.
- Hagyjál most kislányom,

- Már látta - szólt röviden a fér
anyuka beszélget a nénivel. - Meg
oldást keresve körülnézett, majd ki fi. - Most kimegyek a kocsihoz.
- Mindenből kivonod magad!
nyitotta a táskáját és kivett belőle
A férfi elment, úgy fél óráig távol
egy „ropit". - Menj, vidd el édes
apádnak.
volt.
- Eddig kerested a kulcsot? —
A gyermek így is tett. Elvitte ap
jának a ropit és mint akijól végezte kérdezte az asszony, amikor vissza
dolgát, visszafutott az anyjához. Az jött.
anya újra elővette a zacskót és egy
- Nem. Jártam egyet.
, - Engem itt hagytál a gyerekkel!
második Szál ropit nyomott a gyer
A férfi válaszolni akart, de nyí
mek kezébe.
lott az ajtó és az adjunktus úr lépett
- Vidd apunak.
A gyerek elvitte, a férfi megette, ki rajta. A férfi megragadta a gyer
aztán idegesen a feleségére nézett. meket és odarohant hozza.
Az asszonyok vidáman cseverész- Elnézést kérek, értekezés volt,
tek. A gyermek már a negyedik ro- és most még előbb az emeletre kell
pinál tartott, amikor a férje átszólt mennem. Hamarosan itt leszek az asszonynak.
mondta az adjunktus.
A férfi visszaült a helyére. Az
- Mit küldözgetsz, tudod, hogy
asszony meg retiküljéből egy zacs
utálom a ropit!
- Anyuci, adjál —türelmetlenke kót vett ki és abból egy szem sava
dett a gyerek. Az asszony megint nyú cukrot.
kinyitotta a táskáját, egy darabig
- Menjél, vidd apukának - szólt
matatott benne, aztán kivett egy kis a gyermekhez, az meg futott és az
fésűt.
apja szájába dugta a cukrot, aztán
- Menj, apádhoz, fésüld meg szé egy fordulat, megint vissza a ma
pen!
mához, aki éppen akkor húzta ki a
- A gyermek boldogan rohant. zacskóból a második savanyú cuk
Az apa lehajolt hozzá, hagyta, hogy rot. - Anyu küldi neked1—üzenettel.
megfésüljék, egyszer, kétszer... az
A harmadik szemnél a férfi átki
tán odaszólt a feleségének:
áltott:
- Kimegyek a kulcsokért.
- Mit küldözgetsz?
Tudod,
- Minek neked a kulcs? Mért ép mennyire utálom a savanyú cukrot!
pen most akarsz érte kimenni.
- Egy kis áldozatra sem vagy ké
Előbb mutasd meg a gyereknek a pes. Egyszer kellene a gyermekkel
nagy liftet.
foglalkoznod, de akkor is csak tü
A férfi elment a gyermekkel. Tíz relmetlenkedsz.
perc múlva visszajöttek. Az asszo
A férfi válaszolni akart, de akkor
nyok még mindig beszélgettek, az nyílott az ajtó és fehér köpenyben
adjunktus úr még sehol.
megjelent az adjunktus úr.
- Megmutathatnád a gyereknek
A nagy tik-tak éppen az ötöt
a nagy tik-takot! - szólt az asszony. ütötte.

f Bárdosi Jenő
Az elmúlt év végén ismét szegényebbek lettünk kás előtt álló rendszer. Bárdosi ebben a helyzetben
egy kollégával. 76 éves korában pihent meg Bárdo azt tette, amit papi lelkiismerete diktált.
si Jenő, s mi akik már a meghosszabbodott életkor
Az utolsók közé tartozott, aki órákat töltött a
szférájában élünk, csüggedten mondjuk: túlságo halálra ítélt Bajcsy-Zsilinszky cellájában, gyóntatta
san hamar hagyott itt bennünket. A kedves, szere és feloldozta', kiszolgáltatta számára a bűnbocsánat
tetreméltó lelkésztől búcsúzunk, aki nemzeti törté szentségét. Éz 1944 karácsony vigíliáján történt.
netünk tragikus napjaiban, szomorú kötelességtel Bárdosi még politikai tettre is vállalkozott, kicsem
jesítése miatt került a közérdeklődés fókuszába. pészte á börtönből, a nagy magyar mártír léveiét.
Kévésünknek adatott meg, hogy nemzeti történel A 34 éves fiatalember, aki a politikai körülmények
münk nagyjai számára a kegyelem eszközeinek kel kevésbé volt tisztában, elkövette azt a hibát,
kiszolgálása mellett a megváltó szeretet vigasztalá hogy ezt a levelet postára adta s így ez soha nem
sát nyújtsa. Bárdosinak megadatott. 1944. február érkezett meg a címzetthez, a kivégzett feleségéhez.
1-től 1950. augusztus 1-ig a sopronkőhidai fegyin De ez mit sem von le Bárdosi érdeméből. Nem
tézet lelkésze volt és ez időn belül kulcshelyzetbe . véletlen, hogy a Zsilinszkyvel töltött utolsó órák
került egy végdráma utolsó felvonásában.
anyagát, mint dokumentumot, számtalan törté
A fegyintézetben végzett szolgálata alapján ke nész feldolgozta, idézte és alkalmazta, s ezzel Bár
rült újságirók, rádiósok, televíziósok és történé dosi a legújabb kori. történetírásunk fehér lapjai
szek kérdéseinek pergőtüzébe. 1944 decemberé nak Számát csökkentette. Bajcsy-Zsilinszky Endre
ben, amikor a főváros katonailag menthetetlen végórái Bárdosi nélkül homályba vesztek volna.
helyzetbe került, a nyilas kormányzat Sopronkőhi
A melegszívű lelkész több helyen szolgált. Huza
dára hurcolta a politikai foglyokat. Bárdosinak mosabb ideig Dabronyban - 23 évig -, ahonnan
ekkor kezdődött missziója. Mert ide kerültek Baj- nyugdíjba ment. Nyugdíjas éveit Pápán töltötte.
csy-Zsilinszky Endrétől Rajk Lászlón keresztül Al- De bárhol végezte az evangéliumhirdetést, vagy
másy Pál és Pataki Istvánig mindazok, akik gyanú pihent, rábukkantak a Zsilinszky-kutatók és újabb
sak voltak a magyar fasizmus szemében. A fegyin- és újabb részleteket bányásztak elő az emlékezés
tézeti lelkészek szabadabb mozgásuk következté mély tárnáiból. Mélységes a szomorúságunk! De
ben éppen a politikai elítéltek között végezhettek cember 29-e óta Zsilinszky utolsó óráinak króni
nagy szolgálatot. A politikai rabok legtöbbje a kása többé már nem nyilatkozhat.
A temetési szolgálatot Görög Zoltán homokböjövő Magyarország reménységei voltak, akiket
pontosan ezért üldözött sok esetben halálig a bu dögei lelkész végezte.
R. P.

Deák tér de. 9. (úrv.) Tamásy Tamás
| (szuppl.), de. 11. (úrv.) Selmeczi János, du.
6. Hafenscher Károly. Fasor de. 11. (úrv.)
Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa
György út 7. de. fél 9. (úrv.) Muntag Andor
ne. Üllői út 24. de. fél Ír j. Kertész Géza.
Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. KertészGéza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) CselovszKy Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Ker
tész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.)
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla.
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út
69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél
10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. lg.
(úrv.) Reuss András. Váci út 129. de. negyed
Í0. (úrv.) Reuss András. Frangepán u. 43. dp.
8. Reuss András. Újpest de. 10. Blázy Lajos.
Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet.
Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné Nagy
Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Havasi
Kálmán. Pestlőrinc Szemere-telep de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest de.
10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sán
dor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Schreiner Vilmos.
Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Ár
pád. Rákosszentmihály de. fél 11. Sashalom
de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de.
9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. (úrv.)
Kosa László. Rákoscsaba de. 9. Inotay Le
hel. Rákosliget de. 11. (úrv.) Kosa Pál. Rá
koskeresztúr de. fél 11. (úrv.) Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai Mik
lós, du. 6. (úrv.) Szebik Imre. Torockó tér de.
fél 9. (úrv.) Madocsai Miklós. Óbuda de. 10.
(úrv.) G örög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u.
11. á é . 9. Takács József, de. 11. Takács Jó
zsef, du. fél 7. Köszeghy Tamás. Modori u.
de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Köszeghy
Tamás. Kelenföld de. 8. Missura Tibor, de.
fél 10. (családi) Missura Tibor, de. 11. (úrv.)
Benczúr László, du. 6. Bencze Imre. Német
völgyi út 138. de. 9. Bencze Imre. Kelenvölgy
de. 9. (úrv.) Tóth Melinda (szuppl.). Budafok
de. 11. (úrv.) Tóth Melinda (szuppl.). Csil
laghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél
11. Mezősi György.

Hatvanad vasárnapján az oltárterítő
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 2Kor (11,19-33) 12,1-9; az
igehirdetés alapigéje: Mt 13,10-17.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. február 23án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi rádió. Igét hirdet: Lehel László, dunaharaszti lelkész, az Evangélikus Élet
felelős szerkesztője.
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Szabó Imre

Egyházi újságírók
szakosztályának ülése
A Magyar Újságírók Országos_ Szövetsége keretén belül
működő Egyházi és'Felekezeti
Lapok Szakosztálya január 16án tartotta meg ezidei első ülé
sét. Az alkalmon Barabás Mik
lós, az Országos Béketanács fő
titkára tartott előadást a magyar
békemozgalom helyzetéről, kü
lönös tekintettel az 1986-os „Bé
keév”-« . A főtitkár előadását
élénk eszmecsere követte, mely
nek keretében á hozzászólók ki
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Bonhoeffer-bizottság
A nemzetközi Bonhoeffer-bizottság
február 1-4. között ülést tart NyugatBerlinben Dietrich Bonhoeffer születé
sének 80. évfordulója alkalmából. Az
ülésen résztvesz Lehel Ferenc ny. szom
bathelyi lelkész, Bonhoeffer egyetlen
magyarországi tanítványa.
Konferencia Bonhoefferröl
A berlini (NDK) Humboldt Egye
tem február 6-7-én nemzetközi konfe
renciát rendez Dietrich Bonhoeffer szü
letésének 80. évfordulója alkalmából.
A konferencián résztvesz Lehel Ferenc
ny. szombathelyi lelkész és dr. Vámos
József, a Teológiai Akadémia dékánja.
Konferencia a keresztyén etikáról és
a tulajdonról
A Lutheránus Világszövetség Tanul
mányi Osztálya február 10—16. között
konferenciát rendez a keresztyén etika
és a tulajdon kérdéseiről február 10-15.
közötj Purkersdorfban (Bécs mellett,
Ausztria). A konferencián, amely egy
tanulmányi program része, a mostani
alkalommal a környezet védelmével
kapcsolatos keresztyén magatartás ke
rül sorra. A/alkalmon egyházunk kép
viseletében dr. Muntag Andor teológiai
tanár és Szabó Lajos zuglói lelkész vesz
részt.
- Készülődés a KALME nagygyűlésére
Az Európai Kisebbségi Evangélikus
Egyházak Kommunikációs Bizottsága
Sajtószolgálatának, az IDL-nek szer-

Zugló
Február 9-én du. 4 órakor szeretetsndégség lesz, melyen „Segédlelkész
oltam Zuglóban” sorozat keretében
>etre János aszódi lelkész szolgál.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a
gyülekezet.

1912-ben született Bükön. Szülei
kezdetben vendéglősök, később
földművesek voltak. 11-en voltak
testvérek, de abból csak hatan ma
radtak életben. Szülei, testvérei na
gyon vallásosak voltak, templombajárók.
A zenéhez már gyerekkorában
hozzászokott, mert bátyja jól ját
szott tangóharmonikán, tároga
tón, hegedűn, fuvolán. Apja na
gyon szépen Tudott énekelni.
A zenét a Soproni Ev. Líceum
ban szokta és szerette meg, ahol
négy évig hegedülni tanult, és Téby
Mihály tanár úr vezette líceumi
énekkarban énekelt. Később áttért
a cimbalomra és évekig járt a Büki
Iparoskor Zenekarában cimbalmozni a helybeli zenekarral. Ké
sőbb cimbalmot tanított, és kezdte
megismerni a harmóniumot.
Amikor a néptanítóknak nem
volt szabad templomban kántorizálni, engedélyt kért akkori csillaghegyi papjától, 'Farkas Lajostól,
hogy gyakorolhassa az egyházi éne
keket. Hamarosan el merte vállalni
a templomi szolgálatot. Mintaképe
Hajas Kálmán ev. néptanító volt,
aki sohasem használt kottát, ha
nem az énekeskönyvet tette maga
elé és úgy vezette az istentiszteletet.
1950-es években id. Peskó Zol
tán orgonaművész, fasori kántor
nál kántorképesítőre járt, ahol bi
zonyítványt kapott. Később éne
kelni tanult nála.
A Csillaghegyi Ev. Gyülekezet
ben 21 évig volt kántor. 1970-ben
Nagyváradra került. Itt Deák
Ödön Ev. Gyülekezetében kisegítő
kántor lett, énekéit a temetéseken
és az istentiszteleteken,' nagyon
sokszor orgonáit. Itt sikerült meg
szereznie az erdélyi evangélikus
gyülekezetek énekes liturgiáját, a
roráték és vesperák énekes istentiszteleti kottáját.
Jelenleg a Tiszaföldvári Ev. Gyü
lekezet kántora. A legifjabb énekes
könyvhöz sem használ kottát, mert
a dallamokat ismeri, vagy a könyv
ben lévő kottához építi a kíséretet.
S

fejtették a békemozgalommal,
az egyházak béketevékenységé
vel kapcsolatos véleményüket.
A szakosztályi ülés keretében
köszöntötték Magyar Ferencet,
az Új Ember főszerkesztőjét, a
MUOSZ Egyházi és Felekezeti
Lapok Szakosztályának elnö
két, akit az Elnöki Tanács 70.
születésnapja alkalmából, ered
ményes munkássága elismeré
séül a Munka Érdemrend arany
fokozatával tüntette ki.

Pestújhely
A gyülekezet legutóbbi közgyűlése a
betegség miatt tiszteletbeli felügyelővé
lett László Pál helyére Káldy Lajost, a
haláleset miatt megüresedett gondnoki
tisztségbe pedig Barabás Miklóst vá
lasztotta. Beiktatásuk a karácsony el
ső ünnepi istentisztelet keretében tör
tént.
Szarvaskend
Ritka szép jubileumot ért meg
id. Tóth Sándor, a Körmendhez tar
tozó szarvaskendi leánygyülekezet
tagja: kerek 50 évig látta el ä harangozói szolgálatot. 1936. január 1-én
vette át ezt a munkát, és megszakítás
nélkül végezte fél évszázadon át, 1986.
január 1-ig. Újév napján az istentiszte
let után a gyülekezet lelkésze köszönte
meg töretlen hűséggel végzett szolgá
latát.
Halálozás
Válint János nyugalmazott lelkész,
a Pestmegyei Evangélikus Egyházme
gye (volt) esperese 1985. december 4én életének 90., boldog házasságának
60. évében meghalt. Hamvasztás utáni
temetése 1986. január 3-án volt Buda
pesten. „Mostan bocsátód el, Uram,
szolgádat beszéded szerint békesség
ben.”
László Ernőné sz. Szabó Irma, aki az
Evangélikus Életnek 50 éven át hétrőlhétre szorgalmas olvasója volt, január
9-én, sok szenvedés után elhunyt. Né
pes gyászoló gyülekezet kisérte utolsó
útjára a nagyalásonyi temetőben, janu
ár 12-én. „Mindeddig megsegített min
ket az Úr!”
Somfai Aladár, a székesfehérvári
gyülekezet felügyelője, aki hosszú időn
át hűségesen részt vett a gyülekezet ve
zetésében, életének 68. évében hirtelen
elhunyt. A temetésen Npgy Tibor nyu
galmazott lelkész és Bencze András se
gédlelkész szolgált.. A vigasztalás igéjét
Nagy Tibor hirdette: „Akik Istent sze
retik, azoknak minden javukra szol
gál.” (Rm 8,28)

kesztő bizottsága január 8-9-én Buda
pesten tartott ülést, és ebből az alka
lomból a KALME idei nagygyűlésének
előkészítésével is foglalkozott. A nagy
gyűlés háromévenként ül össze, a mos
tanit szeptember 10-16. között Edeben
(Hollandia) rendezik. Mind a 23 képvi
selt egyházból 2-2 delegátus lesz jelen,
továbbá számos vendég más egyházak
és egyházi szervezetek információs
szolgálatától. A budapesti ülésen résztvett Paul Weiland, a KALME elnöke,
az osztrák evangélikus sajtószolgálat
vezetője, Ludvig Josar, a szlovén egy
ház havi újságjának szerkesztője,
Conny Sjöberg, az LVSZ Kommuni
kációs Osztálya tanácsadó szolgálatá
nak vezetője (Svédország), és Jibbo
Poppen, holland evangélikus egyházi
lap szerkesztője. (IDL - szp)
Konferencia az EEK-ról
A Tljüringiai Evangélikus Egyház
ökumenikus munkaközössége január
13-16. között ülést tartott Neudieten
dorfban (Erfurt mellett, NDK), amely
nek témája az Európai Egyházak Kon
ferenciája idei, IX. nagygyűlésére való
felkészülés volt. Az alkalmon résztvett
Szebik Imre budai esperes.
EYCE nemzeti megbízottak , konferenciája
"•
Az Európai ökumenikus Ifjúsági
Tanács (EYCE) nemzeti megbízottjai
nak idei konferenciáját január 22-26.
között tartották Güssow-ban (NDK).
A konferencián résztvett Brebovszkyné
Pintér Márta pilisi lelkészi munkatárs.

Sebestyén Ferenc, a nagygeresdi gyü
lekezet volt kántora, majd felügyelője,
1985. december 25-én, 85 éves korában
elhunyt. Szolgálatát egyházi tanítóként
Köcskön kezdte, majd életének nagy
részében a kissomlyói gyülekezethez
tartozó Borgátán folytatta. Tanítói hi
vatásától való megválása után a nagy
geresdi'gyülekezet kántora lett, ahol
szolgálatának elismeréseként a gyüle
kezet később felügyelőjévé választotta.
Életét és szolgálatát mindig példamuta
tó egyházsze'retet és hűség jellemezte.
Temetése december 28-án volt a gyüle
kezet nagy részvétele mellett.
Kozics Pál, a körmendi gyülekezet
szarvaskendi íiliájáiiak hosszú éveken
át hűséges gondnoka és haláláig buzgó
presbitere élete 82. évében elhunyt. Te
metése a hívek nagy részvétele meglett
1985, december 1-én volt a szarvasken
di temetőben. „Ura így szólt hozzá: Jól
van, jó és hű szolgám, a kévésén hű
voltál, sokát bizok rája ezután, menj be
urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,23) .
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Mert Istennek csupán szájjal való elisme
rése, térdepléssel és szemforgatással va
ló imádása még nem jelenti azt, hogy
van Istened. De ha teljes szívvel benne
bízol, minden munkában vagy szenvedés
ben, életben vagy halálban, jó és bal
sorsban, egyaránt, minden jó adományt,
kegyelmet és jó akaratot csak tőle vársz,
akkor van Istened. (Luther)

\ ______________ ________________J
A szeretet életét adja
barátaiért
Jn 15,12-13

Visszapillantás
, egy ünnepekben gazdag esztendőre

Dr. Nagy Gyula püspök Igehirdetése, am ely elhangzott
a Magyarországi ökum enikus Tanács Martin Luther Klng-emlékünnepén
Debrecen, 1986. Január 19.
y

Keresztyén Gyülekezet!
Testvéreim Jézus Krisztusban!
1.
Egyik igehirdetésében Martin
Luther King mondta el a követke
ző, megtörtént esetet. Néhány éve
egy sporteseményről hazafelé tartó
autót baleset ért. Valamennyi uta
sa amerikai fekete volt. Közülük
három súlyosan megsérült. Hívták
a mentőkocsit. A fehér sofőr azon
ban visszautasította, hogy feketén
segítsen, és elhajtott. Egy arra me
nő autó készségesen fölvette a há
rom súlyosan sebesültet és a legkö
zelebbi kórházba vitte őket. Az
ügyeletes .orvos azonban ezt
mondta: „Ebbe a kórházba nége
reket nem vehetünk föl”, és kiuta
sította őket. Mire a három súlyo
san sérült fiatal elérte az onnan
csaknem 80 kilométerre lévő, leg
közelebbi „színesek kórházát”, ar
ra az egyik fiatal már halott volt;
a másik fél, a harmadik egy órán
belül halt meg. Valószínűleg mind
r a hármat meg lehetett volna men
teni, ha azonnal orvosi segítséget
kapnak.
Ennek a történetnek az ellenpár
ját Jézus mondta el az irgalmas
samaritánus példázatában. Arról
az emberről, aki a veszélyes, rab
lóktól látogatott jerikói úton - éle
te kockáztatásával - megáll, bekö
tözi a kifosztott, sebesült embert,
barmára téve gyalogosan elviszi a
legközelebbi fogadóba, ápolja és
gondoskodik a gyógyításáról. Pe
dig a samáriaiak akkoriban annyi
ra ellenségeskedésben álltak a zsi
dókkal, hogy nem is beszélhettek
egymással!
Ez a két történet megvilágítja
előttünk, hogy végeredményben
kétféle emberi alapmagatartás van.
Az egyik ember azt kérdezi: Mi
történik velem, ha segítek ezen a
sebesültön; ezért nem kockázta
tom-e a magam életét, családom
jólétét, egzisztenciámat, jó neve
met? A másik fajta ember azt kér
dezi: Mi lesz ezzel az emberrel itt,
ezzel a sebesülttel, bajbajutottal,
szenvedővel, ha nem segítek rajta?
Az egyik önmaga felé fordul elő
ször. A másik szeme és szíve elő
ször a másik embert, a bajban le
vőt, a segítségére szorulót veszi
észre és - magával nem gondolva
- törődik vele, segít rajta.

2.
Jézus az önző életformából a
szeretet útjára hívja a követőit két
ezer év óta: „Úgy szeressétek egy
mást, ahogyan én szerettelek tite
ket” (12. v.). És hogy ő hogyan
szeretett, jól tudjuk. Amit tanított
és cselekedett, ahogyan a Golgo
tán, a keresztfán életét áldozta ér
tünk, az az igazi, a teljes, az isteni
szeretet, amelybe belevonja tanít
ványait, minden követőjét, az egy
házat, az idők végezetéig. „Aho
gyan én... ti is úgy...”.
Van Jézusnak egy igéje, amelyet
mind a négy evangélista följegy
zett, mert igen mélyen belevéső
dött tanítványai emlékezetébe:
„Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel ke
resztjét és kövessen engem” (Mt
16,24). „Vegye fel keresztjét” azaz vállalja a maga önző énje ha
lálát! Osztogassa szét szeretetben:
naponkénti szolgálatvállalásban,
áldozatokban életét másokért, ba
rátaiért. Végső esetben adja oda
értük a földi életét is! Erre hív
Urunk a most hallott igében.
Ezen az úton - a szeretet, a má, sokért szolgálatban szétosztoga
tott saját élet útján - Jézus maga

jár előttünk. S erre hívja ma is va
lamennyi követőjét, Magyarorszá
gon, Amerikában, Afrikában vagy
bárhol a világon, az idők végezeté
ig. „Nincs senkiben nagyobb szere
tet annál, mint ha valaki életét adja
barátaiért” (13. v.).
„Életét adja” a szeretetben.
Ahogyan Schweitzer Albert tette a
lambarénei kórház naponkénti, fá
rasztó beteggyógyító és igehirdető
szolgálatában, hosszú éveken ke
resztül. Vagy ahogyan Martin Lu
ther King tette, amikor tudatosan
vállalta a halálba vezető utat meg
alázott, szenvedő testvéreiért.
Az egyház életformája Jézus kö
vetése a szeretet életáldozata útján,
a szolgálat, a másokért élés útján,
minden időben és élethelyzetben.
Amint Urunk olyan megragadóan
kifejezte ezt a halálraadott és sok
szoros gyümölcsöt termő búzamag
példázatával (Ján 12,24-25). A mai
egyház, egyházaink is csak akkor
járnak Krisztus nyomában, ha tu
datosan vállalják és élik is ezt az
életformát: a szeretet, az életünket
mások testi-lelki javáért odaáldozó
szeretet jézusi életútját!
3. .
Hadd hívjam föl a figyelmeteket
egy fontos szóra még ebben az igé
ben, Testvéreim! „.. .mint ha valaki
életét adja barátaiért". Kik az én
„barátaim”? Ez nagyon fontos
kérdés. Ezt a kérdést tette fel a
törvénytudó is, mikor Jézus a sze
retet kettős nagy parancsolatára
emlékeztette. „De ki az én feleba
rátom?”
Nincs ugyanis tragikusabb és
végzetesebb következményekkel
járó félreértése Jézus e szavának,
mint ha leszűkíteni próbáljuk azok
körét, akik iránt ez a feltétlen, élet
áldozatra kész szeretet kötelez
bennünket! Kicsoda a „barátom”
vagy a „felebarátom”, akiért oda
kell szánnom az életemet? Csak a
másik hívő ember a gyülekezetem
ből vagy az egyház köréből? Csak
a zsidó ember, vagy a samaritánus?
Csak a fehér ember, vagy a színes,
a fekete, a barna is? És folytathat
nánk a sort vég nélkül. Ha egyszer
elkezdődik a szeretet körének a le
szűkítése, nincs megállás - oda ju
tunk, amiről az igehirdetésem ele
jén elmondott történet beszél a há
rom sebesült fekete fiatalról.
Jézus válasza erre a kérdésre éppen az irgalmas samaritánus
példázatában - egészen világos:
nincs különbség, minden ember: fe 
kete, fehér, hívő, nem hívő, szegény,
gazdag, rokonszenves vagy ellen
szenves-minden ember, aki a segít
ségemre szorul, az a barát vagy fe 
lebarát, akinek szolgálnom kell sze
retetben, az életem egy darabjával,
vagy végső esetben az egész életem
mel is! „Mindenki - mondja Mar
tin Luther. King egyik prédikáció
jában - akivel éppen találkozol.
Mindenki, aki a segítségedre szo
rul az életút szélén... a világ vala
melyik jerikói útszakaszán.”
Csak az ilyen szeretetben máso
kért odaadott élet az igazi, a teljes
élet, az Isten akarata szerinti hu
manitás, igaz emberség. Már itt a
földi, idői világban is. És abban az
értelemben is, ahogyan Jézusnál a
nagypénteki halálra a húsvét föltá
madása következett. Akik Jézus
követésében, a szolgálat útján az
életüket odaadják másokért, azoké
lesz a földi és az örökélet teljessége.
„Ha valaki nekem szolgál, engem
kövessen. És ahol én vagyok, ott
lesz az én szolgám is” - mondja
Jézus. Az nem egyszerűen csak to(Folytatás a 3. oldalon)

A győri evangélikus szeretetház

1985 a győri evangélikus gyüle
kezet számára nagyon mozgalmas
esztendő volt. J. S. Bachra emlé
keztünk a Lutheránia Ének- és Ze
nekar februári hangversenyével,
melyet több orgonahangverseny
követett. Peskó György, Zászkaliczky Tamás és Trajtler Gábor szó
laltatták meg Bach művészetét az
Öregtemplomban. Ünnep volt a
kedves kuopiói testvérgyülekezet
látogatása is. 40 tagú énekkaruk
jött el a nyár elején hozzánk. Ven
dégeink voltak a templomainkban
.és otthonunkban. A közös progra
mok: gyülekezeti alkalmak, kirán
dulások és a befejező úrvacsorái
istentisztelet erősítette a baráti szá
lakat. Most érezzük igazán, ami
kor a Finnországból érkezett kará
csonyi lapokat szorongatjuk, mi
lyen sok meleg baráti kapcsolat
szövődött azon a héten.
1960-ban épült börcsi filiánk
temploma. A 25 éves évforduló ben
sőséges ünnepén maroknyi gyüle
kezet adott hálát templomáért. Az
ünnepi istentisztelet szolgálatát Ko
vács Géza nyugalmazott lelkész vé
gezte, aki a templomépítés idején a
kicsi gyülekezet pásztora volt.
A győri ünnepek sorából kettő
különösen kiemelkedett. 1985-ben
100 éves volt a Szeretetház, a gyü
lekezet öregotthona és 200 éves
volt az Öregtemplom.

A százéves Szeretetház
A 100 éves Szeretetház ünnepén
részt vett feleségével együtt egy
házkerületünk püspöke, dr. Nagy
Gyula. A Szeretetház méltóképpen
ünnepelhette ezt az évfordulót, hi
szen az elmúlt évek munkájának
eredményeképpen
kívül-belül
megújult, szép intézmény áll a vá
ros egyik legszebb pontján, a Rába-parton. Luther Márton születé
_

-

se 400. évfordulójának akart ma
radandó emléket állítani a gyüle
kezet 1883-ban, amikor elhatároz
ta egy szociális intézmény létesíté
sét. Két évvel később, 1885-ben
egy földszintes épületben meg is
nyitotta kapuját az akkori „Sze
gény és Árva Intézet”. Az intéz
mény hamarosan kinőtte épületét.
A mostani 3 szintes Szeretetházat
1912-ben vették használatba.
A lelkészek felajánlották az Öreg
templom közelében lévő káposz
táskertjeiket. Megépítését Bálint
Mihály hűséges gyülekezeti tag
adománya tette lehetővé. Két évti
zed után ez az épület is szűknek
bizonyult. 1933-ban hozzáépítet
ték a Gusztáv Adolf Otthont,
1943-ban pedig ugyanazon a tel
ken egy különálló, emeletes Nő
vérotthon épült. 1885-től minden
építkezést, fejlesztést és korszerűsí
tést jószívű adakozók tettek ado
mányaikkal lehetővé. Még egy in
tézménye van győri Szeretetházunknak Börcsön, Győrtől 15 lem
re. Ez a múltban árvaház volt, ma
ugyancsak idős embereknek nyújt
otthont. Velünk együtt ünnepeltek
ők is.
A Szeretetház életébe beleépült
a diakonisszatestvérek hűséges
szolgálata. Először Pozsonyból
hívták őket segítségül, majd az első
világháború után önálló Diako
nissza Anyaházat alapított a győri
Evangélikus Egyház. A Szeretetházban árvák, tanulólányok és
öregek kaptak az ő szolgálatuk ré
vén otthont és gondoskodó szeretetet. De más gyülekezetek is kér
ték a szolgálatukat. Soprontól
Orosházáig ismerték a győri nővé
reket gyülekezeti szolgálatban is,
városi szociális munkában is.
A hálaadás napjának nagy élmé
nye volt, hogy egykorú árva gyere
kek, intemátusiak és diakonisszák
viszontláthatták egymást.
—
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Miklós Imre
lengyelországi
megbeszélései
Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
- Adam Lopatkának, a Lengyel Egyházügyi Hivatal vezetőjének
meghívására - január 13-15. között küldöttség élén látogatást tett
Lengyelországban, ahol tapasztalatcserét folytatott a vallásügyi
politika gyakorlatáról.
Miklós Imre a Lengyel Állami Egyházügyi Hivatalban tájékozta
tást adott a magyar állam és a magyarországi egyházak kapcso
latáról, találkozott Janusz Narzynski evangélikus püspökkel, a
Lengyel ökumenikus Tanács vezetőjével, tárgyalt a Caritas Kato
likus Egyesület és az izraelita vallási szövetség vezetőivel, a PAX
Egyesület elnökével, Zénón Komenderrel. Látogatást tett Bronis
law Dabrowski érseknél, a lengyel katolikus püspöki kar főtitkárá
nál, aki tagja a kormány és a katolikus egyház képviselőiből álló
vegyes bizottságnak. A találkozón jelen volt Adam Lopatka. (MTI)
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REM ÉNYSÉG
- HOSSZÚ

A délelőtti istentisztelet szolgá
latát dr. Nagy Gyula püspök vé
gezte, aki fiatal lelkészként maga is
igazgatója volt ennek az intéz
ménynek. Egész szolgálatán érez
hettük, hogy hazajött közénk. Itthonlételének kedves alkalma volt a
baráti hangulatban elköltött közös
ünnepi ebéd a Szeretetház díszter
mében, együtt a volt diakonisszák
kal és a gyülekezet és a Szeretetház
mai vezetőivel. A fehér asztal mel
lett meleg hangú visszaemlékezése
ket hallhattunk a Szeretetház
múltjáról. A délutáni együttlétet a
gyülekezet gyermekeinek vidám
műsora színezte.
Az ünnep befejező alkalma a
Szeretetház ünnepélye volt az
öregtemplomban. Szép zenei mű
sor keretében hangzott el a püs
pök előadása az egyház szeretet
szolgálatáról. Azt a Jézust állítot
ta a középpontba, aki egyházát a
szeretet szolgálatára indította el és
ezt teszi ma is. Intézményünk jö
vőjére tekintve indítványozta Ba
ráti Kör megalakítását. Nem szer
vezetet, hanem mozgalmat, amely
tevékeny hátvédje lehet a szere
tet gondoskodásának. Sümeghy
József esperes-helyettes, a Dia
konissza Anyaház utolsó igazga
tója a 100 év vázlatos történetét
ismertette személyes élményeivel
átszőve.

A kétszáz éves öregtemplom
Gyülekezetünk 200 éves öreg
templomának jubileumára 3 éven
át készültünk a templomépület fel
újításával. Kevés olyan templo
munk van, mely a Türelmi Rende
let óta megmaradt eredeti formájá
ban, udvarban, torony nélkül, egy
szerű lakóház-külsővel. Hogy
megmaradhatott, talán annak kö
szönhetjük, hogy őseink egyszerű
ségében is nagyon szépnek építet
ték meg. „Klasszicizáló késő ba
rokk”, így fogalmazta meg az épü
let stílusát dr. Winkler Gábor épí
tészmérnök, aki az ünnepi héten
vetített képes előadást tartott az
Öregtemplomról és épületegyütte
séről. Nagy érdeklődés kísérte
dr. Fabiny Tibor professzor és Ko
vács Géza ny. győri lelkész előadá
sát is, a gyülekezet és a templom
építés történetéről. Eleink hite és
áldozatkészsége megerősít ben
nünket is a templom és gyülekezet
szeretetében. A jubileummal kap
csolatban kiállítást rendeztünk „A
győri evangélikusság évszázadai”
címmel. Megnyitásán dr. Fabiny
Tibor elmondta, hogy a magyar
ajkú evangélikusság 17-18. századi
történetéről a győri gyülekezet le
véltárában páratlanul gazdag
anyag van.
Az ünnepi istentisztelet október
6-án volt Fehér Károly esperes
szolgálatával. Fennmaradt 1696ból Lövei Balázs győri lelkész
szentelési éneke. Ezt énekelték
1785-ben is, amikor a mi öreg
templomunkat felszentelték. Most
újra ennek az éneknek hangjai
csendültek fel. Az oltáron is a meg
maradt régi oltárterítők egyikét
láthattuk. A zsúfolásig megtelt
templomban Isten megtartó szeretetéért adtunk hálát.
Az ünnepek ösztönöznek. Ilyen
alkalmakon töltekezik a gyüleke
zet és új erőt merít a helytállásra,
hiszen az ünnepek után újra a hét
köznapok következnek. Az elvég
zettek után is maradtak feladata
ink. Nemcsak a hálaadáshoz, ha
nem a folytatáshoz is szüksége van
a gyülekezetnek Isten hűségére.
Tekus Ottó

TÁVRA
tv elején nem csak egyhá
zunk tagjainak, hanem né
pünk minden tagjának és
— talán nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy — a világon
m inden em bernek a szívét a
szokottnál is nagyobb re
ménység és várakozás tö ltö tte
el. Az egyházi és világi lapok
ban megjelenő írások mind
ezt a titkos rem énységet tük
rözték: 1986-ban, a béke évé
ben talán egy kicsit közelebb
jutunk a félelem nélküli békés
élet megvalósulásához.
Alig léptünk néhányat az új
esztendő útján, amikor olyan
esem ény történt, amely nem
csak erre az évre, hanem
hosszabb távra nyújtott ala
pot ennek a reménységnek.
Az év harmadik hetében Mi
hail Gorbacsov főtitkár olyan
javaslattal állt elő, amely sze
rint - ha azt az Amerikai Egye
sült Államok és a többi atom 
fegyverrel rendelkező állam
elfogadja - évszázadunk vé
gére, 2000-re az em beriség
megszabadul az atomfegyve
rek rémétől.
A javaslat részletei mind
annyiunk előtt ismeretesek.
A hadászati, gazdasági és poli
tikai vonatkozásait reménysé
günk szerint az egyes államok
szakemberei alaposan ki fog
ják elemezni és meg fogják
vitatni. Mi csak azt az örö
m ünket szeretnénk kifejezni,
hogy ilyen form ában került
asztalra az egész emberiség
legforróbb vágya, az atom 
fegyverek leszerelése. Hiszen
mindenki előtt nyilvánvaló,
hogy az első atom bom ba b e
vetése ó ta nincs forróbb vá
gya az em beriségnek, mint
hogy
m egszabaduljon
az
atomfegyverek fenyegetésé
nek rémétől.
Ö röm ünk mellett szeret
nénk kifejezni azt a rem énysé
günket is, hogy jó akarattal
bizonyára m eg lehet találni a
leszerelésnek és az ellenőrzés
nek azt a módját, amely min
den fél számára m egnyugtató.
A világ népei pedig örömmel
fogadnák, ha a fegyverkezésre
költött milliárdokat az em be
rek életének javítására, az
éhezés és a betegségek meg
szüntetésére, az élet szebbé és
boldogabbá tételére tudnánk
fordítani. A békéért aggódó
jóakaratú em berek szám ára
pedig m indenképpen meg
nyugtatóbb, ha a béke, az em 
beriség jövője, gyermekeink
és unokáink boldog élete nem
az atomfegyverek kétes érté
kű egyensúlyának a függvé
nye, hanem a népek kölcsö
nös bizalmára, az egym ást
m egértó és segítő m agatartás
ra épülne.
Bizonyosak vagyunk abban,
hogy a hívó em berek milliói
szerte a világon ezekben a he
tekben nagyon sokat imád
koznak azért, hogy a békesség
Istene adjon a politikusoknak
józan m egfontolást és kölcsö
nös bizalmat ahhoz, hogy az
em beriségnek ez a hosszú táv
ra tervezett rem énysége való
ra váljon.
Selmeczi János
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JA J NEKTEK!
Következő történetünk egy
olyan emberről szól, aki keleten,
Úc földjén lakott. Jóbnak hívták.
Ez az ember tisztelte az Istent, ke
rült minden rosszat és minden dol
gában becsületesen járt el. Ezért
Igen megáldotta őt az Úr: Hét fiat
és három leánygyermeket ajándé
kozott neki. Jóbnak tekintélyes va
gyona volt, nagy földterülete, sok
állata. Ezekre számos szolga fel-

ügyelt. Minden szépen, rendben
volt.
Mi történt ez alatt a mennyben?
Az Úristen elé járultak hódolni az
istenfiak. Eljött a Sátán is. Az Úr
megkérdezte tőle, hogy merre járt,
és látta-e szolgáját, Jóbot? Most
maga Isten kezdi el dicsérni igaz
szolgáját. Erre a Sátán: „Könnyű
neki jónak lenni, hiszen minden
jóval elhalmoztad őt. Add'Céak a
kezembe, majd meglátod, hogy
megtagad ..." - „Jól van. - vála
szolt az Úr - kezedbe adom. Tégy
vele, amit akarsz. Csak az életére
nem törhetsz. Azt nem engedem,
azzal én rendelkezem." Ezzel a Sá
tán gyorsan elment az Úr elől.
S belekezdett a földön pusztító
munkájába.
Szörnyű csapások érték Isten
szolgáját. Jób szolgái éppen az évi
szántást végezték, amikor rájuk
rontott az ellenség. A marhákat,
szamarakat elrabolták, a szolgá
kat pedig lekaszabolták. - A me
zőn legelésző juhokat hirtelen tá
madt tűz emésztette meg. Velük

együtt vesztették életüket a szol
gák is. Egyik csapás után a másik.
Ez még nem volt elég. Jób fiai és
leányai lakomát rendeztek legidő
sebb testvérük házában. Ahogy
ünnepeltek, borozgattak, egy hir
telen támadt szélvész rájuk döntöt
te a házat. Jób összes gyermeke
ott halt szörnyet.
Amikor mindezt hfrül adták Jób
nak, nagyon szomorú lett. Meg-

szaggatta ruháját, földre esve zo
kogott, így kesergett: „Úgy jöttem
e világra, hogy semmim sem volt,
úgy is fogok elmenni, hogy sem
mim sem lesz.” Azonban a követ
kező pillanatban már Istenhez for
dult -, nem zúgolódva és nem szit
kozódva, hanem ekképpen: „Az Úr
adta, az Úr vette el. Áldott legyen
az Úr nevei" Még most sem vétkezétt Jób. A bajban is hű maradt
Istenhez. A nehézségek között is
ragaszkodott az Úrhoz, kitartott
mellette.
Tanulhatunk ebből a történet
ből. Ne csak a jó napokban - ami
kor minden jól megy, amikor sike
reink vannak, amikor megsegít az
Isten - tudjunk hozzá imádkozni,
őt dicsérni. Tanuljuk meg a nehe
zeket is Isten kezéből elfogadni.
Tudjuk a bajban is az ő kegyelmes
akaratát, jóra való vezetését látni.
Hiszen - ahogy az Úr Jézus apos
tola vallja, ez ma is áll: „Akik az
Istent szeretik, azoknak minden ja
vukra szolgál.” (Rm 8,28)
Fabulya Hilda

Könyvszemle

Magyar
Családi Kalendárium

1986
Tudatában van a Kalendárium dezték: lehet-e, szabad-e egy
kiadója - történetesen a Hazafias újabb, sokadik kalendáriummal
Népfront!-a. Kalendárium rendkí ostromolni az olvasót, akinek már
vüliségének és eredetiségének. Míg eddig is jutott elég e műfaj termé
más naptárak vagy kalendáriu keiből és talán elege is van belőle.
mok általában szakmailag jellegze Mégis volt bátorságunk útjára in
tesek, és fő céljuk többnyire az in dítani ezt a vállalkozást, mert so
formációáramoltatás,- addig ez a kaknak szóló igényes kalendárium
kiadvány család-centrikus és célja kevés van. Olyan pedig egy sincs,
a kommunikáció, tehát a kapcso amelyik a műfaj hagyományait és
latok elősegítése, elsősorban a csa •a családi élet időszerű jelenségeit,
ládban. Cikkei, megemlékezései, életmódbeli gondjait kapcsolja
tanulmányai szándékosan annak össze. Ebben a kötetben kiváló
jegyében íródtak, hogy rámutassa művészek és tudósok, felelős úásnak a családi élet alapvető értékéi tudók szólnak az olvasóhoz”.
re, beleágyazzák ezeket 'múltjuk A könyv céljának tartja: „Hasznos
hagyományaiba, a művészet segít ismeretekkel és szép olvasmányok
ségével is ezeket az értékeket ápol kal segít őrizni a család összetarto
ják, mentsék, erősítsék. - És mivel zását, méltóságát”.
mindezt a Hazafias Népfront vál
Említsünk meg néhányat a hasz
lalta magára, családvédő küldeté nos ismeretek közül.
sének, teljesítésének stílszerűen
Minden hónapnál van visszate
eleget tesz azzal, hogy hívőket és kintés korábbi idők, évszázadok
nem hívőket egyaránt megszólít és kalendáriumára, Kis magyar ka
lendáriumtörténet címmel. Hasz
megszólaltat.
Pozsgay Imre, a Hazafias Nép nos olvasmány ez a történelmet és
front főtitkára a Beköszöntőben az érdekességeket kedvelőknek. többek közt ezt úja: „Sokan kér Minden hónapnál olvashatunk

KISZŰRITEK A SZÚNYOGOT, A TEVÉT PEDIG LE
NYELITEK!
Az ember nem szereti a borral együtt a szúnyogot is lenyel
ni, ezért leszűri, hogy ezektől az apró állatoktól tiszta legyen
itala. Arra már a zsidó nép sem figyelt oda, hogy az élete teljes
egészében tiszta legyen. Kínosan ügyeltek az apróságokra,
amelyek ugyan nem elhanyagolandók - mint például a tized
a szerzett javak után - de az új világ, amelyet Jézus akar
megvalósítani, nem ilyesmiken fordul meg.
Jogosság, irgalmasság, hűség, ezek a tulajdonságok fémjel
zik, ki mennyire tartja fontosnak a törvényt, ki mennyire
cselekszi a törvény Urának akarátát.
Jézus képekben gazdag mondatai közül a legelgondolkodtatóbb a következő:
HASONLÓK VAGYTOK A MESZELT SÍROKHOZ!
A pászka ünnep előtt a zsidók bemeszelték a sírokat, hogy
messziről észrevegye az arra járó, és nehogy tisztátalanná
váljon annak megérintése miatt. Ezekhez a sírokhoz hasonlít
ja azokat, akik ellene hadakoznak. Kívülről azt mutatják,
„minden szép és jó” életünkben, de azzal nem dicsekednek,
hogy belül a halál és az enyészet uralkodik, mint a hófehérre
meszelt sírokban. A mai látszathívők, külsőségekbe felejtkezők, szokások rabjai ugyanebben a cipőben járnak.
Jézus mindenkitől, aki követésére szánja el magát, külső de
főleg belső nagytakarítást követel. Nem elégszik meg a mesze
léssel, ablaknyitást, alapos szellőztetést, a bűnök kisöprését
követeli. - A vád nekünk is szól. A mi nemzedékünk sem
szeret önmagába nézni, hogy megkeresse a bűnöket, a szenynyes foltokat és Jézus vérének segítségével tetőtől-talpig, kívül
és belül megtisztuljon. Pedig erre lenne szüksége minden
imádkozó és templomot látogató mai embernek. Egyikünk
sem vetheti le magáról őseinek hibáit, mint egy piszkos ruhát.
A bűnre való hajlamot az első emberpár bukásától kezdve az
ereinkben hordozzuk.
FIAI VAGYTOK AZOKNAK, AKIK MEGGYILKOL
TÁK A PRÓFÉTÁKAT!
önmagunk erejéből nem menekülhetünk meg az ítélettől,
önmagunk erejéből vakok vagyunk meglátni a kitisztítandó
bűnöket, gonosz tulajdonságokat, melyek olyan jól érzik
magukat belsőnkben. Külső szépítgetéssel Isten elől nem ta
kargathatunk semmit. Mi is igyekszünk elhallgattatni azt,
aki nyíltan beszél titkolt törvényszegéseinkről. Jézus figyel
meztető szavait fogadjuk alázattal, bűnbánattal. Tanítása
tükrében vagyunk csak képesek arra, hogy megkülönböztes
sük a fontosat a kevésbé fontostól. A Szentlélek jön segítsé
günkre, hogy szívünkbe is nagytakarítást végezhessünk. Is
ten szeretetét elfogadva és azt továbbadva élhetünk Neki
tetsző életet és menekülhetünk meg az ítélettől.
Smidélluszné Drobina Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Mindenható, szíveket vizsgáló Úr! Kérünk adj erót igazi, teljes bűnbá
natot tartani. Engedd, hogy igazi megtérésben legyen részünk, Jézus
Krisztus érdeméért. Ámen.

egy-egy alapos, komoly elmélke vellák pl. Móricz Zsigmond: Ott
dést valamely orvosi, egészségügyi, hon / Karinthy Frigyes: Tanítom
gyermeknevelési, életviteli kérdés a kisfiámat / Török Sándor: Friss,
ről, örömről, de többször inkább a gyönge tavaszi jóság / Móra Fe
gondokról. Például - Gyermekne renc: Szép karácsony szép zöld fá
velésről: Nemcsak szóból ért a gye ja.
rek. - Gyógyszerfogyasztásról. A család nyelvéről. - Férfi és nő
kapcsolatáról. - Dohányzásról. Alkoholizmusról. - Információ
robbanásról. - A gyermeki mo
solyról. - A génsebészetről. A családtervezés új lehetőségéről.
Az Akadémiai Kiadó gondozá
- Kábítószerek hazai gondjairól. - sában két évvel ezelőtt egy vaskos,
Válásról. - Az iskola szeretetéről. kitűnőbbnél kitünőbb, történelmi
- Az emberi együttélés örök szabá tanulmányokat tartalmazó kötet
lyai címmel a Tízparancsolatról. - jelent meg, amelyet barátai, tanít
Áz öregek gondozásáról. - A ha ványai és tisztelői, ha kissé meg
lálról és gyászról.
késve is, 85. születésnapja alkalmá
Ezen kívül minden hónapnál ol ból Mályusz Elemér professzornak
vashatunk a csillagászati vonatko ajánlottak.
zásokról; a hónap régi magyar el
A nagy tudós azóta már 88.
nevezéséről; az aktuális egyházi, életévébe lépett' és sok betegség,
főleg katolikus ünnepekről; a leg súlyos műtétek után újult erővel
gyakoribb magyar személynevek folytatja tudományos munkáját,
eredetéről, jelentéséről: Ágnes, Ba jóval több, mint hat évtizede egy
lázs, Sándor, György, Eszter, Pé folytában. Egész életére ez a hoszter, Pál, Judit, Ilona, Mária, Fe szú táv a jellemző, ősei a valaha
renc, Katalin, Tamás. volt Magyarország legészakibb ré
Ízelítő a szép olvasmányok kö szét védelmezték már az Árpádok
zül: versek pl.: Nagy László: Tűz korában, evangélikus hitük egyi
/ Csoóri Sándor: Virágvasárnap / dős a reformációval. Nemcsak a
Tóth Árpád: Lélektől lélekig / Ká- magyar
történettudománynak,
nyádi Sándor: A Prédikátor Köny evangélikus egyházunknak is ve 1. részének 10. versére / Kassák ahogy régente szokták volt mon
Lajos: Anyám / Kósztolányi De dani - „nagy öreg embere” Má
zső: A bús férfi panaszai-ból / Szé lyusz Elemér.
kely Magda: Kőtábla / a népkölté
Hadd köszöntse őt a mi szerény
szetből: Karácsonynak éjszakáján szavunk is ehelyütt, hisz a maga
/ Illyés Gyula: Az idő lebírása. No munkahelyén, levéltári, könyvtári

Nemrégiben láttam a Győri Balett
előadásán eltáncolni az emberiség kilá
tástalan, reménytelen küzdelmét a bol
dogságért. Siralomvölgy az életünk,
mert harcunk halálos - ezt a nyomasz
tóan pesszimista gondolatot fogalmaz
ták meg a művészek, sajátos eszközeik
kel.
Valóban nagy küzdelem folyik a vi
lágért, a boldogságért. A történelem
során világossá vált, hogy könnyebb
elveszíteni Isten megígért örökségét,
mint megtartani. A világmindenség
meghódítása ádáz küzdelembe csapott
át. Nem egyszerűen a tudásvágy, az
ismeretlen felfedezésének gyönyörűsé
ge, a megismerés öröme, Isten paran
csa és biztatása hajt, hanem a birtok
lásvágy, amely nem ismer korlátokat.
Könyörtelen verseny ez, ahol mindig
lesznek kisemmizettek, vesztesek, áldo
zatok. Lesznek éhezők, otthontalanok,
értelmetlenül szenvedők, háborúk kö
vetkezményeit hordozók, sugárfertő
zöttek, testi-lelki nyomorékok. Nem
csak az ember szenved az ember miatt,
hanem a természet is. Kinek számit ma,
hogy milyenné válik a környezet egyegy kísérleti robbantás után? Eltelik
néhány évtized és gyermekeink csak a
múzeumokból ismerik majd a halat, és
aranyat fog érni egy liter kristálytiszta
forrásvíz. Kihasználói és pusztítói let
tünk a teremtettségnek. Ma még gyö
nyörködhetünk a teremtett világ szép
ségében. Kinyújthatjuk a kezünket és
megtalálhatjuk a társunkét. De sokszor
gyötör a gondolat: lesz-e holnap, lesz-e
folytatás, lesz-e Föld és rajta emberek?
Hová vezet az ádáz küzdelem?
Eltorzított minket ez a harc. Már
nem látjuk a testvért, csak az ellensé
get. Egymás farkasává lettünk. A gát
lástalan, a könyörtelen, a pillanatig
sem- lelkiző, az agresszív, a számitó, a
hajlékony gerincű szinte akadálytala
nul tör előre. Úgy látszik, csak az erő
nek és az erőszaknak van jövője. Az
győz, aki irgalmatlanul söpör el maga
körül mindent és mindenkit. Az ember
a Holdon jár és közben nem érdekli, mi
történt a szomszédjával. Magabiztosan
állást foglal az emberiség nagy kérdése
iben és zavarba jön, ha megkérdezik,
rendezett-e a családi élete. Semmi sem
drága előrejutásáért és érvényesülésé
ért, szeretne a legrövidebb úton feljutni

a csúcsra. Aztán ott fönn kiderül, h o g /
egyedül maradt. Micsoda jövő és mi
csoda győzelem ez? Miféle örökség?
Boldogtalan emberiség! Az önzéssel,
gátlástalan erőszakkal folytatott küz
delemnek nincs holnapja, nincs ígérete.
Jézus mégis örökséget ígér. Lehetsé
ges köztünk a felszabadult öröm és ne
vetés! „Boldogok a szelídek, mert ők
öröklik a földet.” A boldogsághoz leg
többen a legrövidebb és legkönnyebb
utat keresik. Jézus nem egy tulajdonsá
got jelöl meg a sok közül, amely a bol
dogság titka lehet. Nem azt mondja,
hogy a sok egyéb mellett még a szelídség
is szükséges ahhoz, hogy boldogok le
gyünk és elnyeljük az ígéretet. Jézus
egészen új, de jókedvvel járható útra
hív. Merőben más, de reménységgel teli
életformát kínál nekünk. „Tanuljátok
meg tőlem, hogy szelíd vagyok és aláza
tos szívű”. .. Ehhez az iskolához nehe
zebb út tartozik, terhek elhordozásával. I
Valóban nehezebb értelmes érvekkel
meggyőzni, mint agresszívan lehenge
relni a másikat. Nehezebb kitérni az
útból, mint harciasán küzdeni a ma
gam igazáért. Nehezebb békességben |
elhordozni a más gondolkodásút, mint
kenyértörésig vinni a feszültségeket.
Nehezebb uralkodni magunkon, le
nyelni a bántó szót, mint visszavágni és I
megalázni. Nehezebb irgalmas szere-1
tettel élni, mint ítélkezni.anaásik,felett. I
Nehezebb osztozni a világ sok nyom o-1
rúságában, mint kivonulni «»Világból. I
Nehezebb sok fáradsággal új m ód-1
szereket keresni, mint kizsákmányolni I
a természetet.
Talán nem késő még eszmélnünk,
Jézus szavára figyelnünk, ő boldogsá
got rejtett el a szelíd életformában.
A tőle kapott irgalmas szeretet formál
minket. Jézus az egymásra találásnak,
egymás elfogadásának, egymás meg
tartásának örömét is elrejtette a szelíd
ségben. Az is boldogsággal tölthet el, I
hogy Isten szereti a világot és életet I
ígért neki. A szelídek erőfeszítései által
is meg akarja tartani a teremtettséget.
ígéretét be akaija váltani: örökségül
adni a földet.
A küzdelem azért nem kilátástalan
és reménytelen, mert a szelíd Jézus
Krisztus győzött a bűn felett, és minket
sem hagy cserben.
Tekusné Szabó Izabella

Már e felsorolás is az igényes
vállalkozás sikerét garantálja.
A sikerhez persze semmiképp nem
lett volna elég a híres-neves gárda,
művészek, tudósok, írók és költők
nagyszerű művei. A siker tulajdon

képpeni titka a jól megválasztott
aktuális téma, a család védelme, és
ezzel karöltve világnézeti nyitott
ság, az értékek kölcsönös megbe
csülése, megőrzése é s,továbbadá
sa.
Gyűr Sándor

MÁLYUSZ ELEMÉR KÖSZÖNTÉSE
kutató termekben, budai dolgozószobájában, távol a világ zajától, a
krisztusi példázat hűséges sáfára
ként élte és éli életét.
Történettudományi munkássá
gának középpontjában a magyar
nép áll. Még, ha államférfiakról írt
is, a néphez való viszonyukat vizs
gálta. Az elesettekét. így a legele
settebbekét, a XVIII. században
annyi üldöztetésnek kitett, evangé
likus magyar nép életét. Egyik legremekebb monográfiája, „A türel
mi rendelet” az üldöztetéseken
győzedelmeskedő evangéliumi hit
nek monumentális emléke. „A
templomok és iskolák - írja
amelyeket az erőszak egyetlen
ökölcsapása máról-holnapra a
föld színével tett egyenlővé, külső
leg gyenge alapjai voltak a protes
táns egyházaknak... Az épületek
egyszerűsége csak az anyagi szer
génységnek volt a kifejezője, a sok
szor példátlan nyomornak, amelylyel hívők és pásztoraik küzdöttek.
Ami azonban a földhöz ragadt né
pet éltette s az egymást sírjába kí-

sérő generációkat átsegítette a
szenvedéseken, az az erő és kitar
tás a lelkekben élt. Hit volt ez, a
szónak legfenségesebb értelmében,
egyedül méltó arra, hogy rajta,
mint kősziklán, nyugodjék az egy
ház.”
A nagy professzor egyik ősét,
Bezegh György zólyomi alispánt
Caraífa végeztette ki Eperjesen.
Kiváló, katolikus történész írta ró
la, hogy Mályusz Elemér (én te
szem hozzá: ez a lelke mélyéig
evangélikus tudós) közép- és újko
ri, egyháztörténelmi munkáival a
katolikus egyháztörténet-írásnak
is új utakat mutatott. Az eperjesi
vértanú kései ivadékának ökume
nikus lelkülete maradandó művek
ben öltött testet. Ezek a munkák
nemcsak a magyar történettudo
mánynak, de az egyetemes, ma
gyar keresztyénségnek is örök érté
kei. Alkotójukat, hűséges és jó sá
fárját éltesse még sokáig a jó Isten
töretlen munkakedvvel, erőben,
egészségben!
,
Komjáthy Miklós

E vangélikus
É le in
ORSZÁGOS
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HETILAP

IMAHET UTÁN
Közel negyedszázados lelkészi szolgálatom legszebb emlékei közé tartozik az esztendőnként év elején visszatérő ökume
nik u s imahét. Kollégákkal ta
lálkozunk, egymás gyülekezeté
iben prédikálunk vagy híveink is
•együtt hallgatják az igét s közösen csendesednek el Urunk szi
lié előtt. Sok kedves barátság és
l ó testvéri kapcsolat született
■gyülekezeteinkben éppen az
■ökumenikus imahéten.
ökumenikus nyitottság nem a
s a já t felekezetűnk megtagadá
s á t vagy a magunk látásának
Sfel&dását jelenti, hanem készség
laz egymástól való tanulásra és
Imegvallása közös hiten alapuló
■rokonságunknak, a krisztusi
■testvériségnek.
Oikumené - ez a görög ereIdetű szó a lakott földkerekséIget hordozza tartalmában.
■Akik itt élünk e parányi bolygón, azok mind összetartozunk
■hitbeli meggyőződésünk
s
Krisztus iránti elkötelezettségünk alapján. A nagy világegyházhoz tartozás tudata növeli
■felelős küldetésünket minden
'ember iránt.
A napjainkban sokat olvasott
■L im a d o k u m e n t u m , amely a keresztyén egyházak közös állás
ifoglalását tartalmazza a keresztségről, az úrvacsoráról és a
lelkészi szolgálatról, jelzi, hogy
la földkerekség egyházaiban s
■híveiben él a vágy a közös
■Krisztus-hit megvallására s egymás kezének szorosabb összeIkulcsolására. Nincs szó külső
■szervezeti egybeolvadásról, vég
iképp nem lehet szó másképp
Igondolkodó embertársainkkal
■való együttes szembehelyezkeIdésről, de arról igen, hogy s z o 
lgálatunkat jobban betöltsük, és
■egységre törekvésünket jelezIzük. Talán' így csendesedik a
■szakadás hangos botránya.
A közelmúltban a thüringiai
■evangélikus egyház ökumeniIkus munkaközösségének egyik
■konferenciáján vettem részt.
■Angolok és németek, szlovákok
lé s magyarok, románok és holllandok - evangélikusok és más
I felekezetiek - egészen egyek
jvoltunk a keresztyén üzenet hirJdetéséért vállalt felelősségben,
I egyek voltunk az imádságban és
a niceai hitvallás alapján hitbeli
meggyőződésünk megfogalma
zásában.
Nincs kétségünk afelől sem,
hogy csak azok találnak egy
másra, akik Krisztushoz is egy
re közelebb kerülnek. Amennyi
re ő határozza meg gondolko
dásunkat és életvitelünket, anynyira leszünk egymás testvérei
vé is. Ebben segített ezen az
imahéten is a közös imádkozás,
az ige együttes hallgatása és az
erőteljes biztatás a tanúságté
telre.
Az imádság vallomás arról,
hogy kevés az emberi erőnk, föl
di igyekezetünk a keresztyén
I életúton való járásban, s ezért
I Krisztus erejét, jelenlétét kérjük.
] Az imádságban benne rejlik az
a vallomás is, hogy lehetősé
geink végesek, személyiségünk
korlátok közé szorított, de ben
ne rejlik szívünk alázata is: mindent Krisztustól várunk, egé
szen Reá szorulunk, ezért kiál
tunk Hozzá. Az egyháza egysé
géért is. így kapcsol össze min
ket Urunk egymással az imád

Í

ság hullámhosszán. Sohasem
szabad felednünk, amit ő ígért
tanítványainak: Bizony mon
dom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a
földön abban, amit kémek, azt
mind megadja nekik az én
mennyei Atyám. (Mt 18, 19)
Az imádság vallomás szeretetünkről is. Akiért ugyanis imád
kozunk, arra már nem haragud
hatunk, nem forralhatunk boszszút és nem táplálhatjuk a min
dent felperzselő gyűlöletet. Aki
ért imádkozunk, annak gyógyu
lásáért könyörgünk, annak hite
erősödését kérjük, annak élete
jobbrafordulását visszük Isten
elé, annak üdvösségét is fontos
nak tartjuk.
1986 imahetében elmondott
imádságaink segítsenek minket
a közös Krisztus-követésben, a
Róla való együttes tanúskodás
ban, az egymásratalálásban és
sok gonddal küzdő korunk kér
déseinek megoldásában.
Az imádság ugyanis sohasem
pusztába kiáltó szó, hanem ki
lőtt „rakétahajó” (Reményik),
amely isteni töltéssel érkezik
vissza a földre, hogy emberszí
veket indítson bizodalmas hitre
és tettrekész szeretetre.
Szebik Imre
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A kísértés e lke rü lh e te tle n . F elm entést a lóla senki
sem kaphat. Ám de m in d e n ki védekezhetik ellen e
im ádsá ggal és Isten segítségül hívásával. Régi
könyvben olvassuk, hogy egy ifjú sze re te tt volna
m egszabadulni bűnös g o n dolata itól. M ire az öreg
bölcs így szó lt neki: „A z t nem akadályozhatod meg,
hogy a m adarak fe je d fe le tt fenn a levegőben e lre p ü l
je nek, a rró l azonban tehetsz, hogy hajadba fészket
ne ra kja n a k". A ugusztinus is azt m ondja, hogy a p ró 
batevő kísértést e l nem háríthatjuk, de hogy legyőz
zön, azt im ádsá ggal m egakadályozhatjuk.
(Luther)

ÁRA: 5,50 Ft

Bemutatjuk templomainkat

NEMZETKÖZI
EGYHÁZI
TANÁCSKOZÁSOK
HAZÁNKBAN
Február hónapban az Európai
Egyházak Konferenciájának két
fontos nemzetkózl bizottsága ta
lálkozik Magyarországon.
Február 17-én é s 18-án Mis
kolcon tartja ülését az Európai
Egyházak Konferenciája, az
USA Nemzeti Egyháztanácsa és
a Kanadai Egyháztanács Emberi
Jogok Bizottsága. Ez a bizottság
a Helsinki Egyezmény megvaló
sításával kapcsolatos egyházi
.feladatokkal foglalkozik. Elnöke
Christa Lew ak egyházfótanácsosnö (NDK). A bizottsági ülés
házigazdája é s elnöke ez alka
lommal Kürti L ászló református
püspök, a bizottság tagja. A Ma
gyar ökumenikus Tanács képvi
seletében dr. N agy Gyula püs
pök is részt v esz a tanácskozá
son. Az ülésre tiz országból vár
nak résztvevőket.
Február 20. é s 23. között Bu
d a p esten tart|a ülését az Euró
pai Egyházak Konferenciája
„Helsinki-Munkabizottsága’’,
amely az európai egyházak bé
keszolgálata kérdéseivel foglal
kozik, elsősorban a Helsinki
Egyezménnyel
kapcsolatban.
Elnöke dr. P ertti P esonen finn
professzor. A bizottsági ülésen,
amelyen az európai tagegyhá
zak bizottsági képviselői vesz
nek részt, dr. N agy Gyula püs
pök beszámolót tart a Budapesti
Kulturális Fórum munkájáról.

INVOCAVIT

Szeged

Érdekessé és ugyanakkor drá
maivá is teszi a szegedi evangélikus
templom történetét a híres és hír
hedt szegedi árvíz, amire árvízi em
lékmű figyelmeztet a Tisza partján
Szeged városában. 1879. március
12-én hajnali 3 órakor a Tisza „zúg
va, bőgve törte át a gátot” és ez a
nap örökké emlékezetes maradt a
város számára. Házak, paloták és
templomok dőltek össze. Az evan
gélikus egyház minden ingatlana
odaveszett, az összes épületei rom
ba dőltek, így imaháza, iskolája,
lelkészlakása, ugyanúgy, mint
ahogy tönkrejutott a város közel
6500 lakóháza is.

A templom és a papiak román
stílusú tervét Schulek Frigyes, a hi
res templomépítő műegyetemi ta
nár készítette, és ezt a tervet a köz
gyűlés 1881. május 8-án fogadta el.
A kész templom felavatását pedig
1882. május 21-re, exaudi vasár
napjára tűzték ki.
1982 májusában dr. Cserháti
Sándor, akkori lelkész vezetésével,
kiemelkedő ünnepélyességgel emlé
kezett meg a szegedi gyülekezet
templomának 100. évéről, és hálá
jának jeléül az oltártérben már
ványtáblát helyeztek el „A te há
zad a mi várunk 1882-1982.” fel
irattal.

így kezdődött
Áthúzott
az európai
apostoli
keresztyénség
munkaterv
- hol tart ma?
ApCsel 15,33-16,7
Az európai keresztyénség kezde
ténél Pál apostolnak kétségtelenül
vezető szerep jut. Tarzuszi szór
vány-zsidó neveltetése, Jeruzsá
lemben szerzett teológiai iskolá
zottsága, széles tájékozódása kora
kultúrájában, problémáiban ren
deltetésszerűen sodorták őt a miszszió élvonalába. Földrésze határá
nál - úgy látszik - mégis megtor
pant. A jeruzsálemi zsinat után is
még mindig Ázsiában akar időzni.
Második missaiói útjára - a mi
evangelizációnk szóhasználata sze
rint - utómunkás tervet dolgoz ki:
„Térjünk vissza, látogassuk meg a
testvéreket valamennyi városban,
ahol hirdettük az Úr igéjét, és lás
suk: hogy s mint vannak.” Ám va
lami külső beavatkozás keresztül
húzza a tervet. A Pál szervezte
munkaközösség is felbomlik.
A korábbi segítő - eredetileg Pál
pártfogója - Barnabás más utakra
tér, a Jeruzsálemből melléjük adott
két prófétából Júdás lemarad.
Listrában gyermekszámba menő
ifjút, Timóteust veszik magukhoz.
De bekapcsolódik útjuk irányítá
sába más, meghatározóbb szemé
lyiség. És itt lesz nyilvánvalóvá,
hogy az európai keresztyénség kez
deténél a Szentlélek áll. Nem is áll,
hanem beavatkozik, irányt szab.
Pál ismert helyeket akar bejárni,
szivébe zárt gyülekezetek körében
szeretne felmelegedni, korábbi
megvetés növekedésében gyönyör
ködni, de Isten Lelke unszolja: to
vább, tovább! Frígia és Galácia
földjén megállás nélkül mentek át,
„mivel a Szentlélek nem engedte
nekik, hogy hirdessék az igét
Ázsiában.” Itt is voltak még fehér
foltok, amelyeken nagy szükség
lett volna az evangéliumra. „Ami

kor Mizia felé mentek, próbáltak
Bitiniába jutni, de Jézus Lelke nem
engedte őket.” Nem lehet lesáto
rozni, nincs kitérő, tovább, to
vább.
Elgondolkoztató, hogy még az
Az akkori szegedi evangélikus
apostolnak se volt elég bátor hite, gyülekezetnek ez a vesztesége nem
messzebbre néző merész fantáziája, csak felmérhetetlen, hanem máramikor már az evangélium hódító már szinte végzetes is. Thomay Jó
zsef, áldott emlékű lelkipásztor,
fegyverét hordozta tarsolyában. 0
is apróbb léptekkel, megfontoltab drámai hangú levélben fordult a
ban gondolt haladni. Még ismeret szuperintendenshez: „Reszket ke
len volt a tenger, és a földrészek zemben a toll, midőn azt kell mon
között túl nagy a távolság. Az euró danom, hogy az elpusztult Szeged
pai misszió Isten Lelke perspektí del az evangélikus egyház is vég
képpen megsemmisült” és megren
vájába tartozott. A tengeren túli dítő módon ecseteli levelében az
emberek és népek'miatt Jézus Lelke iszonyatos pusztulást, amit a
nem tudott nyugodni.
„mocskos víz” hozott Szegedre és
Az európai keresztyénség hajna az egyházközségre. Isten iránti hála
lán a Szentlélek volt a legmesz- tölt el bennünket, ha arra gondo
szebbre néző, a legsürgetőbb és a lunk, hogy több, mint 100 esztendő
után megmutathatjuk az Evangéli
legtevékenyebb kezdeményező.
És most, közel két évezred után? kus Élet olvasóinak, az idelátogató
Európában díszes, csillogó szé turistáknak a templomunkat. Az
kesegyházakat építettek, pontosan isteni gondviselésnek köszönhetően
illeszkedő egyházi szervezeteket al mégsem pusztult el a szegedi egyház
kottak, mélyreható, tudományos véglegesen, miként attól Thomay
abban a tragikus órában ret
teológiai munkát folytattak, szere- József
tegett. Kérését meghallották. Hazai
tetintézményeket, missziói társula és külföldi ö sszefogásnak köszön
tokat hoztak létre, csak a Szentlé hetően épülhetett fel ez a mostani
lek személye, munkája, ereje ma szegedi templom. A hazai gyüleke
radt, és marad egyre háttérben. Az zeteken kívül Németország, Hol
egyházakban éppen úgy, mint a landia, Norvégia és Amerika küld
gyülekezetek és egyes hívők életé tek jelentős támogatást a szegedi
ben. Más világrészek keresztyénéi evangélikus gyülekezetnek (8798
éppen a spiritualitást, a Szentlélek forintot). Sőt maga Kossuth Lajos
uralkodó jelenlétét, erejét és annak is felajánlotta segítségét egy meleg
kívánását hiányolják az európai hangú levélben és Ferenc fiát kérte
keresztyénségben. És számon is ké fel, hogy Angliában járjon közbe a
rik az egyházakon és az egyes hívő szegedi evangélikusok érdekében.
A romhalmaz iszapjából végül
kön. A világ keresztyénsége csak mégiscsak áldás fakadt. Sokat segí
Európából iriindulóan újulhat meg tett ebben az ügyben Szeberényi
- mondják - , de ahhoz először az Gusztáv szuperintendens, valamint
európai keresztyénségnek kell Fabinyi Teofil kerületi felügyelő, aki
megújulnia a Szentlélek erejében. I a templom berendezésére és felszereCsepregi Béla I lésére gyűjtött jelentős összeget.

Schulek Frigyes ún. román stílu
sú templomot tervezett, ami egysé
ges, ízléses és egyéni. Különösen a
homlokzat figyelemre méltó; harangtomyot nem találni, helyette
egymásra helyezett, félköríves, föl
felé keskenyedő árkádok láthatóak
és teszik egyénivé a képet. „Ez a
megoldás egyedülálló a templomépítészetünkben.” A téglalap alap
rajzú templomhoz egy különálló,

félkör alapú oltártér van. A temp
lom mennyezete fából készült,
ugyancsak megfelel a román for
máknak. Három-három kerek ab
lak nyílik az oldalfalakon. Az egész
épület nyerstégla-külsővel készült.
Bárkit, bármikor szívesen látunk
templomunkban.
Ribár János

Idős férfi fekszik a kór
házi ágyon. Élete semmi
ben nem különbözik má
sok átlagos életétől: tette,
amit tennie kellett, sokat
dolgozott, gondoskodott
családjáról,
igyekezett
becsületes maradni min
den körülmények között.
Valamire azonban csak a
kórházi ágyon jön rá: so
ha nem gondolkodott
életéről, mulasztásairól,
kudarcairól, általában a
lelki dolgokról. Evangéli
kus lelkész érkezik a
szomszédos ágyon fekvő
betegtársához. Hallja be
szélgetésüket. Búcsúzás
kor a lelkész neki is mond
néhány meleg, bátorító
szót. Agya és szíve meg• mozdul, lázasan elkezdi
feldolgozni
lepergett
éveit, évtizedeit.
A böjti időszak - amely
hamvazószerdától nagy
szombatig tart - a bűn
bánat és elcsendesedés
ideje, amelyben őszinte
önvizsgálattal
kísérjük
Jézust a kereszt felé veze
tő útján. Ebből az elcsendesedésből
azonban
megtérésnek, életújulásnak kell következnie.
A böjti időszak vasárnap
ja i nem tartoznak bele a
negyven napba, a vasár
napok üzenetei nem Jé
zus szenvedéséről, ha
nem a kísértések és bűn
felett győzelmesen meg
vívott harcáról szólnak.
Nagy szükségünk van
ezekre az üzenetekre!
Nagy szükségünk van Jé
zus segítségére!
Az első vasárnap a
böjti időben az „Invocavit” nevet viseli. Segítsé
gül hívás, Istenhez kiáltás
a tartalma.
A pusztában Jézus
olyan kísértéseken ment
át, amelyekkel mi is gyak
ran találkozunk. A ke
nyérért és mindig több
kenyérért folyó harc, az
anyagiakért való túlzó
erőfeszítések sok embert
vittek már csődbe, testi és
lelki téren egyaránt. Az is
ten kísértése, a „veszélye
sen élés" önpusztító „bár
torsága" is gyakori kísér
tés modern világunkban.
A hatalom vágya pedig
egyéneket és közössége
ket egyaránt hamis utak
ra csábíthat, romlásba
dönthet.
Hívjuk segítségül a kí
sértéseken győztes Jé
zust ilyen és ehhez ha
sonló
helyzetekben.
Amint a kórházi beteg
példája mutatja, amíg
élünk, soha nem késő az
ilyen számvetés és segít
ségkérés.
Szirmai Zoltán
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„Jézus maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián betel
jesedik mindaz, amit a.próféták megírtak” (Lk 18,31).
VASÁRNAP - „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozvájaniljatolc színe elé!” (Zsolt 100,2-Jn 15,8-M k 8,31-38
- Zsolt 31) Ahogy Jézus magához hívta a tizenkettőt az
utolsó jeruzsálemi útra, úgy hívogat minket ez az ige az
Isten házába. Ha nem tudunk templomba menni, akkor
felkínálja az Isten előtti megcsendesedést. Ez teszi a vasár
napot az „Úr napjává”! Az Isten előtt megpihenő szív egy
egész hétre kiható erőt kap, és oly sok örömöt, amiből
válogatás nélkül jut minden embernek.
HÉTFŐ „Megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én va
gyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyá
jatoknak cselekedeteitek szerint” (Jel 2,23 - Jób 8,3 Lk 8,16-18 - ÍJn 2,12-17). A gyülekezethez tartozás, a
gyülekezeti közösség bizony nagy áldás. A lelki család
irányítása, vagyis lelki háttér nélkül nem tudnánk Krisztus
útját járni. De vigyázat: oda nemcsak kapni megyünk
- igét, vigasztalást, békességet, testvéri tanácsot - , hanem
ott kezdjük gyakorolni a másokért élés szolgálatát. - Egy
szer arról is számot fogunk adni Krisztus előtt, hogy mi
jutott általunk a közeli és távoli embertársaknak, abból,
amit Isten népe közösségében kaptunk, oly sokszor és oly
gazdagon.
KEDD - „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és isme
rem Öicet, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok
nekik” (Jn 10,27-28 - Zsolt 23,2-3 - Ézs 58,l-9a - ÍJn
2,18-29). Ez a jézusi ígéret a mai napra is szól! Az élő Jézus
Krisztus jár előttünk, hogy a kétezer éves múltjával meg
terhelt egyház újból rátaláljon valódi küldetésére, - hogy
a megfáradt gyülekezetek újra tanítványi közösségek le
gyenek, - hogy az ismételten maga útjára eltévedő hívő
Krisztus-követővé váljék - még ma! Ezt a megújulást adja
nekünk a keresztútra maga után hivó Úr, a hazaérés re
ménységével.
SZERDA - „Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja
az ü r nevét” (Jóéi 3,5 —Zsid 4,16 - Jóéi 2,12-19 - Un
3,1-10). Aki tudja, hogy a Szentírás mit nevez „megmene

külésnek”, az nem találja túlzásnak és nagyotmondásnak
ezt az igét. Megmenekültek Dániel és társai az oroszlánve
remben; meggyógyult a kapemaumi százados szolgája;
megmenekült a bűnös asszony, és a kereszten kiszenvedett
lator is. Akiket Jézus megszabadít, azok valósággal szaba
dok - életben és halálban egyaránt.
CSÜTÖRTÖK '- „Hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul” (Jób 9,10
- Ef 1,3 - 2Móz 32,1-6, 15-20 - Un 3,11-18). Ezt Jób
mondja, az istenfélő, kegyes ember, aki szánalmas ember
ronccsá válik betegségében. Az ő szájából hallani ezt a
vallomást nagyon elgondolkoztató: „Istennek mindig iga
za van!” Ha ennek értelmem és minden tapasztalatom
ellene mond, ha mások ujjal mutogatnak rám: „mire jutot
tál a hiteddel?” - akkor is Isten jóságos kezében tudni
magamat - , ezt is csak Jézus nyomában járva lehet megta
nulnunk.
PÉNTEK „Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét,
a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie,
csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét” (Jer- 8,7 Zsid 3,12-2K or 7,8-13a- Un 3,19-24). Csodálatos crolog
az állatok istenadta ösztöne. Sok természettudóst indított
el az Alkotó felé. - Ennél csak az megragadóbb, ahogy
Isten mindent elmondott magáról és jóságos szándékairól
Jézus urunk szavaiban és tetteiben. Isten akarata: Jézus |
Krisztus keresztje! Miért, hogy erről még mindig oly keve
set tudunk, és miért vagyunk a kereszt közelében is olyan
tehetetlen és vigasztalan tanítványok -?
SZOMBAT —„Ezért kerülő útra vezette Isten a népet, a
Vörös-tenger pusztája felé” (2Móz 13,18 - Róm 11,33—34
- Mt 7,21-23 - Un 4,1-6). A Mózes vezette nép értelmetlen
vándoréveit jól ismeijük - a magunk életéből is. Az „üres
járatos” tetteinket és időszakjainkat már számontartani is
nehéz. Jó, hogy Isten előtt ezt nem kell elrejtenünk, hiszen
ő hagyta, hogy tanuljunk a magunk kárán: jobb lett volna
Isten tetszése szerint járnunk! Egyenes úton! Ezt viszont
még ma is el lehet kezdeni...
Simonfay Ferenc

)

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelké
szeinek képzése a budapesti Teoló
giai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiára
felvételüket óhajtják, felvételi kér
vényüket az Akadémia Felvételi
Bizottságához címezve, az Akadé
mia Dékáni Hivatalának (Buda
pest XIV., Lőcsei út 32. 1147)
1986. június 10-ig nyújtsák be.
Az akadémiai felvételi kérvény
hez a következő okmányokat keil
mellékelni: 1. születési bizonyít
vány, 2. a legmagasabb iskolai vég
zettségi (érettségi) bizonyítvány, 3.
helyhatósági vagy más bizonyít
vány, amely a kérelmező lakását,
szociális helyzetét, szülei foglalko
zását és keresetét, ill. szociális vi
szonyait feltünteti, 4. orvosi bizo
nyítvány, amely igazolja, hogy a
jelentkező főiskolai tanulmányok
ra és lelkészi pályára alkalmas,
5. keresztelési bizonyítvány, 6. kon
firmációi bizonyítvány, 7. részletes
önéletrajz, mely feltárja a kérelme
ző családi és társadalmi körülmé
nyeit, valamint a lelkészi szolgálat
ra jelentkezés okait, 8. esetleg egy
házi működésről szóló bizonyít
vány. - A felvételhez szükséges az
illetékes lelkész bizonyítványa,
mindenesetre annak a lelkésznek
ajánlása a jelentkező lelkészi pályá
ra való alkalmasságáról, aki a fo
lyamodónak az utóbbi időben a
lelkipásztora volt. - Ezt a bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kérvény
nyel egyidejűleg küldje meg külön
levélben közvetlenül az Akadémia
dékánjának címezve. Az okmányo
kat eredetiben kell beküldeni, de
indokolt esetben hiteles másolat
ban is lehet mellékelni. A másolatot
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„egyházi használatra” megjelölés
sel egyházközségi lelkész is hitele
sítheti. Az akadémiai tanulmányi
idő öt esztendő.
Az Akadémia hallgatói kötele
zően lakói a Teológus Otthonnak,■
ahol lakást és teljes ellátást kap
nak. A jó tanulmányi eredményt
elért és rászoruló hallgatók ösz
töndíjban is részesülhetnek.
A Felvételi bizottság döntését
felvételi'vizsga- előzi meg. Ennek
időpontjáról a Dékáni Hivatal kel
lő időben értesíti a jelentkezőket.
A Felvételi vizsga anyaga a követ
kező:
írásbeli zárthelyi dolgozat után
szóbeli vizsga következik, mind
kettő a következő anyag ismereté
ből áll:
1. Általános bibliaismeret (a
négyevangélium és Mózes öt köny
ve), 2. Luther Márton Kiskátéja,
3. Énekeskönyvünk Luther-énekei, 4. A „Hitünk-életünk” című
hittankönyv,, valamint dr. Prőhle
Károly: Áz Evangélium igazsága
c. tankönyv anyagának ismerete,
5. Dr. Fabiny Tibor: Egyházisme
ret c. jegyzet, amelyet kérésre meg
küldünk. 6. Az Evangélikus Élet, a
Lelkipásztor, a Theologiai Szemle
és a Diakonia 1984. és ez évi anya
gának vázlatos ismerete, 7. A ma
gyar történelem, 8. Magyar nyelv
és irodalom.
A fenti anyaghoz esetleg szüksé
ges segitségért a jelentkező fordul
jon bizalommal gyülekezeti lelkipásztorához.
Kérjük a lelkészeket, hogy a fen
ti hirdetményt mielőbb, majd hús
vét ünnepén is olvassák fel a gyüle
kezetekben.

Turcsányi Károly
1922-1986

Evangélikus lelkész volt. Aszó
don született 1922. augusztus 9-én.
Édesapja Turcsányi Lajos presbi
ter volt. Édesanyja Mako^jnyi Ka
talin. Még ott állt fia koporsója
mellett.
Aszódon volt diák. Együtt érett
ségizett Garami Lajos esperessel, s
együtt indultak a Teológiára is
Sopronba. A háború alatt Aszó
don segédkezett a gyülekezeti
munkákban. 1946. szeptember 1én avatta lelkésszé az aszódi temp
lomban - ahol egyébként ez volt az
első lelkészavatás! - Ordass Lajos
bányakerületi püspök. Rövid
aszódi segédlelkészi idő után Medgyesegyházára került vallástanító
lelkésznek. Az 1952-ig ott töltött
idő jelentette számára a gyülekeze
ti lelkészi szolgálatot, annak ter
heivel és örömeivel együtt.
1952-1955 között Aszódra került,
mert vallástanítói állása megszűnt.
Idehaza segédlelkészi szolgálatot

végzett Bogya Géza lelkész mellett.
Innen került a Déli Egyházkerület
hez kerületi lelkésznek Dezséry
László, majd Káldy Zoltán püs
pök mellé. 1966-tól diakóniai lel
készi beosztást kapott a Budai Sze
retetotthonban. De egyre inkább
elhatalmasodott betegsége akadá
lyozta szolgálata teljes értékű ellá
tásában.
1948. november 21-én vezette
oltárhoz hitvestársát, Perényi
Margitot. 2 gyermeküket nevelhet
ték fel együtt.
A szolgát hazahívó szó 1986. ja
nuár 6-án, vízkeresztkor érkezett.
Temetése január 16-án volt az
Óbudai temetőben. Kőszeghy Ta
más hirdette az igét Fii 4,13 alap
ján. A szülőföld megemlékezését,
az aszódi gyülekezet szeretetét pe
dig egy autóbusznyi csoport vitte
magával.
Emlékét imádságos szívvel őriz
zük meg.
Detre János

Felvétel a Levelező
Teológiai
Tanfolyamra
A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Teológiai Akadémiája fejyétel hir
det az 1986 őszén kezdődő hároméves
Levelező Teológiai Tanfolyamra. Vár
juk azoknak a gyülekezeti vezetőknek,
presbitereknek és gyülekezeti munká
soknak jelentkezését, akik hitükben és
ismereteikben jobban elmélyedve kí
vánják végezni gyülekezeti szolgálatu
kat.
A Tanfolyam ideje alatt szeptembertől-decemberig, ill. februártól-májusig
havi egy alkalommal kétnapos (szom
bat-vasárnapi) konzultációt tartunk az
Akadémián. A félévi kolloviumok ideje
január és június hó.
A felvételi kérvényeket az Akadémia
dékáni hivatalába (1147 Budapest, Lő
csei út 32) 1986 május 10-ig kell bekül
deni. A kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni:
a) születési bizotnyítvány;
b) érettségi bizonyítvány;
c) keresztelési bizonyítvány;
d) konfirmációi bizonyítvány;
e) gyülekezeti és lelkészi ajánlólevél;
f) eddigi egyházi működésről szóló
bizonyítvány;
g) kézzel írott részletes önéletrajz,
amely feltárja a jelentkező családi és
társadalmi körülményeit, valamint a
Tanfolyamra jelentkezés okait.
A lelkészi ajánlólevelet, valamint a
gyülekezeti presbitérium véleményét
tartalmazó levelet vagy jegyzőkönyvi
kivonatot, amely a jelentkező részletes
jellemzését tartalmazza, az illetékes lel
kész a kérvénnyel egyidőben külön le
vélben küldje el az Akadémia dékánjá
nak.
A Felvételi Bizottság döntéséről és a
Tanfolyamra vonatkozó részletesebb
tudnivalókról levélben értesítjük a felvetteket.

Lutheránla
Ének és Zenekar

február 16-án du. 6 órakor
a Deák téri templomban
J. S. BACH MÜVEIBŐL
KANTÁTA-ESTET

tart.
Műsor:

C-moll fantázia és fúga
Christ lag in Todesbanden
- 4. kantáta
Négy böjti korálelőjáték
Brich dem Hungrigen dein
Brot - 39. kantáta
Közreműködnek:

Verebics Ibolya, Sánta
Jolán, Mezei Róbert,
Berczelly István
Orgonái:

Trajtler Gábor
Vezénfel:

Weltler Jenő
. Igét hirdet
Pintér Károly
A belépés díjtalan.
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D e á k té r de. 9. (ú rv .) P in té r K á ro ly , d e. 11
(ú rv .) H afen sc h er K á ro ly , d u . 6. szeretetvén'
dégség: H avasi K álm án . F a so r d e. 11. (úrv.
P osfay G y ö rg y d u . M u n ta g A n d o m é . Üllői
ú t 24. de. fél 11. K e rtész G éza . K arácsony
S án d o r n. 3 1 -3 3 . d e. 9. (ú rv .) K e rtész G éza.
R ákóczi ú t 5 7 /b . de. 9. (szlovák) C selovszky
F eren c, déli 12. (m ag y ar) K e rtész G éza.
T haly K álm án n. 28. de. 11. R édey P ál. K őbá
n ya de. 10. V ető B éla, d u . 4. szeretetvendégség: V ető Istv án . V ajda P é te r o. 3 3. de. fél 12.
V ető B éla. Z ugló de. 11. S z ab ó n é M á tra i
M a ria n n a , d u . 4. szeretetvendégség: D etre
Já n o s. K erepesi ú t 69. d e. 8. S z a b ó n é M á tra i
M a ria n n a . G y a rm a t n. 14. de. fél 10. S zab ó 
n é M á tra i M a ria n n a . K assák L ajos n . 22. de.
11. Z o lta i G y u la . V á d ú t 129. de. negyed 10.
B achorecz K a ta lin . F ra ngepán u. 43. d e. 8.
B ach o rec z K a ta lin . Ü jpest d e. 10. Blázy L a 
jo s. P esterzsébet de. 10. P in té m é N a g y E r
zsébet. S o ro k sár-Ú jtelep d e. fél 9. P in té m é
N a g y E rzsébet. P estlő rin c d e. 10. H av asi
K á lm á n . K ispest de. 10. B onnya i S á n d o r, d u .
fél 7. B onnya i S á n d o r. K ispest W ekerle-telep
d e. 8. B on n y a i S á n d o r. Pestújhely d e. 10.
R á k o sp a lo ta K istem plom d e. 10. B olla Á r
p á d . R ákosszentm ihály de. fél 11. S ashalom
de. 9. M átyásföld de. 9. S zalay T a m á s. Cink o ta d e. fél 11. T ra jtle r G á b o r. K ista rcsa de.
9. S o ly m á r P éter. R ákoshegy de. 9. In o ta y
L ehel. R ák o scsab a d e. 9. (ú rv .) K o s a L ászló.
R á k o slig et de. 11. K ó s a L ászló. R ák o sk e
re sz tú r d e. fel 11. In o ta y L ehel.
B écsikapu té r de. 9. (ú rv .) M a d o c sa i M ik 
ló s, d e. fél 11. (n ém et), d e. 11. (ú rv .) Szebik
Im re , d u . 6. M a d o c sa i M ik ló s. T o ro c k ó té r
d e. fél 9. Szebik Im re. Ó b u d a d e. 10. G ö rö g
T ib o r. X II. T a rts a y V ilm os u. 11. de. 9. K ő szeghy T a m á s, d e. 11. K ő szeg b y T a m á s, d u .
fél 7. B uczolich M á rta . M od o ri u. d e. fél 10.
P esth id e g k ú t d e. fél 11. B uczolich M á rta .
B udakeszi de. 8. B uczolich M á rta . Kelenföld
d e. 8. (ú rv .) B encze Im re , de. 11. (ú rv .) Bencze Im re , d u . 6. (ifjúsági) M is su ra T ib o r.
N ém etvölgyi ú t 138. d e. 9. M is su ra T ib o r.
K elenvölgy de. 9. R ő z se Istv á n . B udafok de.
11. R ő z se Istv á n . B ud a ö rs d u . 3. (ú rv .) R őzse
Istv á n . T ö rö k b á lin t d u . fél 5. R ő z se Istv án .
C sillaghegy d e. fél 10. B enkő B éla. C sepel de.
fél 11. M ezősi G y ö rg y .

ötvened vasárnapján az oltárterítő
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: lKor 13,1-13; az igehirdetés
alapigéje: Mt 23,23-36.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. február 23án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi rádió. Igét hirdet: Lehel László, Dunaharaszti lelkész, az Evangélikus Élet
felelós szerkesztője.

A H ÉT P O R T R É J

Cselovszky
Ferencné

A bényei gyülekezetben 25 éve
végez kántori szolgálatot.
Beszélgetésünk kapcsán Isten
iránti hálával emlékezik arról,
hogy annak a gyülekezetnek az
orgonistája, ahonnan életútja is el
indult. Lelkészcsaládból szárma
zik. Szülei az ö születésekor szin
tén a bényei gyülekezetben szol
gáltak. Az egyházi zene szeretetét
a családi otthonból hozta. Felejt
hetetlen emlékként említi azokat a
meghitt estéket, melyeket a csa
ládban
énekek
tanulásával,
együtténekléssel töltöttek, ötéve
sen már zenét tanult. Testvérei kö
zül ketten ma is hivatásos zené
szek. Nővére zongoratanár, öccse
hegedűművész. Édesanyja is több
éven át végzett kántori szolgálatot
Békéscsabán.
A bényei gyülekezetbe annak
papnéjaként került vissza. Akkor
nem volt kántora a gyülekezetnek.
Szükséghelyzetben vállalta, hogy
az orgona megszólaltatásával ve
zeti a gyülekezet éneklését. Védő
női hivatása mellett így lelkész fér
jének az istentiszteleti szolgálatok
ban is segítőtársa. Régebben az or
gona kísérte a gyülekezet énekét,
de ma más a helyzet. Az új énekes
könyv új dallamait még nem min
denki ismeri. Ma tehát az orgonis
ta feladata, hogy vezesse a gyüle
kezet énekét, mégpedig az előirt
tempóban, megfelelő ritmusban.
Ehhez a jó orgona mellett az orgo
nista és a gyülekezet figyelmes
együttműködése szükséges. Nagy
öröme, hogy a bényeiek szeretnek
énekelni.
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Levél King Asszonyhoz
M. L. King asszonynak
334 Auburn Avenue
Atlanta, Georgia
USA
#«
Budapest, 1986. január 15.
Kedves King Asszony!
A mi Urunk Jézus Krisztus egyháza világméretű közösségének
tagjaként a magyarországi keresztyén egyházak elevenen ápolják
dr. Martin Luther King emlékét. A tragikus halála óta eltelt esemé
nyek mutatják, mennyire igaza volt annak megítélésében, hogy a
minden ember egyenlő jogáért, valamint a világ békéjéért és az
igazságosságért folytatott küzdelem egymással mennyire össze
függ. A világ békéje és az egy országon belüli béke egymást
kiegészítő fogalmak. Az emberi életnek a nukleáris haláltól való
megmentése, továbbá az elnyomottak millióinak felszabadításáért
folytatott küzdelem iránti elkötelezettség egy és ugyanazon ala
pon nyugszik. A tömegpusztulás veszélye, az öngyilkos fegyverke
zési verseny elleni küzdelem feladatai és az elnyomottak, szenve
dők, éhezők gondjai egyek.
Dr. Martin Luther King prófétai felhívással fordult az egész
világhoz, különösen a keresztyénekhez, kijelentvén, hogy az erő
szak semmilyen nemzetközi, vagy nemzeti problémát nem oldhat
meg, hanem ellenkezőleg: fokozza a feszültségeket. így Martin
Luther King élete örökké emlékeztetni fog Jézus Krisztusnak eb
ben az igében kifejezett igazságára: „Én pedig azt mondom nek
tek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik
üldöznek titeket." (Mt 5,44). Tanúságtétele bizonysága az apostoli
igazságnak, amely a gyengeség erejét a következőképpen fejezi
ki: „ Bég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által
ér célhoz." (2Kor 12,9).
Ezekkel a gondolatokkal adózunk Martin Luther King emléké
nek, születése napjánr és szeretnénk nagyrabecsülésünket és szeretetünket iránta kifejezni, abban a szilárd hitben, hogy az ügy,
amelyért küzdött, jó gyümölcsöt terem. A magyarországi keresz
tyén egyházakban elevenen él Martin Luther King emléke. 1986.
január 19-én a magyarországi egyházak képviselői liálát fognak
Istennek adni Debrecenben (Kelet-Magyarországon) a róla elne
vezett templomban Martin Luther King életének és halálának a
világkeresztyénség számára adott kiváló bizonyságáért.
Reméljük, hogy a magyarországi egyházak imádságban csatla
kozhatnak a világkeresztyénség hálaadásához Martin Luther
King életéért.
A magyar egyházak nevében Isten, az Atya és az Úr Jézus
Krisztus békéjét és szeretetét kívánjuk önnek.
•Keresztyén üdvözlettel

Dr. Nagy Gyula

Dr. Tóth Károly

evangélikus püspök

református püspök,
a Keresztyén Békekonferencia
elnöke

Viczlán János

Dr. Ottlyk Ernő

a 8aptista Egyház elnöke

ny. püspök,
az ökumenikus Tanács főtitkára

Hallássérültek konferenciája

Leuenbergi Konkordia

Az NDK egyházai diakóniai szerve
zetének a hallássérültek gondozásával
foglalkozó munkacsoportja február
3-6. között ülést tartott Neudieten
dorfban. Az alkalmon résztvett Bara
nyai Tamás domonyi lelkész.

A Leuenbergi Konkordia középkelet-európai csoportjának ülését február
23-27. között tartják Gallneukirchenben. Egyházunkat dr. Selmeczi János,
a Teológus Otthon igazgatója képvi
seli.

HAZAI ESEM ÉNYEK
Ipolyvece
A gyülekezet a janur 12-én megtar
tott közgyűlésen Molnár István addigi
másodfelügyelőt gyülekezeti felügyelő
vé, Szekeres István presbitert másod
felügyelővé, Czibulya Jánost, ifj. Sú
lyán Jánost és Trenyik Vincét pedig
presbiterekké választotta. Az új tiszt
ségviselők beiktatása január 19.-én a
délelőtti istentisztelet keretében volt.
„Törekedjetek mindenki iránt a békes
ségre és a- szent életre, amely nélkül
senki sem látja meg az Urat!” (Zsid.
12,14.)
Gyenesdiás
A Gyenesdiási „Kapemaum” Szere
tetotthonban december 18-án ünne
pelte az Otthon legidősebb lakója,
LINCZÉNYI JOLÁN nyugdíjas óvó
nő 92. születésnapját. Az Otthon lakó
in és dolgozóin kívül levélben és távi
ratban sokan köszöntötték az ünne
peltet.

Kiállítás a Múzeumban
Az Evangélikus Országos Mu
zeum közli, hogy a Bornemisza
Péter emlékkiállítása március
31-ig tekinthető meg (gazdag,
eredeti dokumentumanyaggal).
Március 8-án du. 5 órakor a
kőbányai fiatalok előadás kere
tében emlékeznek meg ugyan
csak a Múzeumban Bornemiszsza Péterről, születésének 450
évfordulója alkalmából.

Az Élő viz rovatunk anyag torlódás
miatt eheti számunkból kimaradt. Ol
vasóink szives megértését kéijük.
Apróhirdetés
Toronysisakok kisebb javítását, fes
tését azonos áron bárhol vállalom. Tö
rök Lajos kisiparos, 8800 Nagykanizsa
Varasdi út 45.
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Böjti gondolatok
Ma!

A megigazulás Isten előtt
és a jó cselekedetek

I
I
I
I

Í

Lapozgatom Zádor István rajzait az
ostromlott és ostrom utáni Budapest
ről. Elgondolkozom, mit mondanak
ezek a képek a mai negyven-negyven
öt éveseknek, s a náluk is fiatalabbak
nak. Pedig már-már ők vannak többen.
Azon is elgondolkodom, hogy
mennyire más képzetei vannak erről
a szóról „felszabadulás" azoknak,
(Vámos József)
akik azt átélték, s azoknak, akik már
utána születtek. Bizonyára mások is
átélték azt a szorongást, mennyire
más arccal, közömbösebben hallgat
Teljes szívünkkel!
ják elbeszélő szavainkat a negyven
két év előttiekről azok, akik azt nem
Ha böjtről beszélünk, általában az jut eszünkbe, hogy mit nem tesz élték át, csak tudják, hogy mi történt
a keresztyén ember ebben az időszakban. Ezzel belemegyünk egy akkor. Úgy érzem mélyebben kellene
olyan gondolkodásba, amely már az indulásnál hamis. Mert a böjtnek megéreznünk annak igazságát, hogy
nem az a lényege, hogy mit nem teszünk, hanem hogy mit teszünk: aki a múltat nem érti, a jövőt nem
Teljes szívünkkel odafordulunk annak az Egyetlen Egynek páratlan érdemli.
A Zádor rajzait nézve a mai fiatalok
útja, szenvedése és önmegáldoztatása szemléléséhez, elmerülünk különösebb lelki m egrendülés nélkül
Urunk érettünk és helyettünk vállalt harcába, szenvedésébe és győzel- emlékeznek: igen, ilyen volt negyven
mébe. És ha ezért sok mindent nem teszünk, amit eddig szoktunk két évvel ezelőtt, de bennük ez a szó
tenni, akkor nem az a döntő, ami így elmarad, hanem ami így bekö- „felszabadultunk”, új városnegyede
ket, felépült gyárakat és üzemeket,
szönt életünkbe.
meggazdagodott földművelő rétege
(Balikó Zoltán)
ket, a sátortetős vidéki házak éorát
jelenti, ahol már azon versengenek,
hogy kinek milyen „csicsás" a keríté
se, - és igazuk van. Mögöttük negyven
év nem könnyű küzdelme van, de

Mit jelent ma az evangélikus böjt? Nem többet és nem kevesebbet,
mint amit egykor Ézsaiás mondott el a maga kora gyülekezetének, az
akkori igehallgató hívek seregének. Jelenti hát azt, hogy az ember
akkor böjtöl igazán, akkor készül méltóképpen Nagypéntek és HúsI vét befogadására, ha megtesz minden tőle megtehetőt embertársáért.
I A közelvalókért csakúgy, mint a távollévőkért. Az ismerősökért csakI úgy, mint az ismeretlen szenvedőkért.

Nemrég egyik barátomat láto nyét. Mivel azonban az emberi tár
gattam meg a kórházban. Fiatal sadalom személyes részei vagyunk,
kora ellenére súlyos műtétnek volt hitünk értékének ott kell kifejeződ
kénytelen alávetnie magát, ezért nie, ahol tőlünk az élet és az em
érthető, hogy nem kis szorongással bertárs jó cselekedeteket követel.
léptem be a kórterem ajtaján. Épp A jó cselekedetek fogalmát Luther
ott találtam az orvosát is, aki kér valószínűleg csupán a felebaráttal
désemre közölte, hogy a műtét si kapcsolatos viszonyra értette,
került, semmi aggodalomra nin azonban napjainkban egyre in
I
csen ok, minden rendben van, a kább szükségét érezhetjük annak,
I
beteg rövidesen felépül, örültem a hogy jó cselekedeteket, vagyis a
I
hímek és abban a pillanatban nem teremtett világ harmóniájának
I
is tűnt fel nekem ennek a rövidke megőrzését nemcsak az emberek
I
kijelentésnek a mély tartalma: kel való kapcsolatainkban, hanem
„minden rendben van”.
a természet élő és élettelen világá
I
Amikor Luther Schmalkaldeni ban is végrehajtsuk.
I
cikkeiben ráakadtam erre a monHa Lutherrel együtt valljuk,
1
8 datra: „Kegyelmes az Isten és ezért hogy Istennél rendben van az
I
van rendben minden”, akkor kezd- ügyünk, azt is észre kell vennünk,
I
■ tem emlékezni az orvos szavára. hogy emberi együttélésünkben, a
Természetesen nemcsak ez az jó cselekedetek terén sem egyéni,
.,
egyetlen eset jutott eszembe, ha- sem világméretű szinten nincs min
c
nem egy seregnyi más szituáció és den rendben. Ezen a helyen fölös
n más színhely is, ahol ugyancsak leges elkezdeni annak sorolását,
átélhettem a kifejezésnek a meg- hogy hol. Csupán annak a meglá
I nyugtató hatását. Hallottam már tásomnak szeretnék e helyen kife
* Iezt hivatalokban, utcán, telefon- jezést adni, hogy a mai keresztyén r
Iban, baráti beszélgetések során és embernek korántsem az a feladata,
j I még ki tudná elsorolni, hol és mi- hogy a világ etikai és egyéb torzu
' I kor. Azt gondolom, ezzel nemcsak lásai miatt bűnbakot keressen és
Ién vagyok így. Nem figyelünk a esetleg meg is találva azokat ítéle
l I hétköznapok rohanásában erre a teket szórjon szét maga körül min
■ Imindenki számára megnyugtató den irányban, orvosolni akarván a
i I kifejezésre, ami általában vitás, bi- jó cselekvésének hiányát. Luther
í Izonytalan kimenetelű ügyeink po- ugyanis éppen arra tanít, hogy a
-Izitív lezárását jelenti. Ha volt is belső megújulásból, nem pedig a
i Ivalami probléma, vagy bizonyta- bűnök áthárításából származik az
. Ilanság - most nincs többé. Minden élet gyökeres átformálódása. A re
formátor ezt így fejezi ki: „a hitből,
. I rendben.
megújulásból és a bűnbocsánatból
' Ha ügyeink kapcsán elhangzik
' ez a kifejezés, akkor annak nagyon következnek a jó cselekedetek és
i örülünk, teljesen lezártnak érezzük ami ezekben még bűnös, vagy fo
a dolgot, amivel már felesleges to- gyatékos, azt nem rója fel bűnül,
> vább foglalkozni. Luther azonban vagy fogyatékosságul” az Isten.
•
ezt a kifejezést az említett helyen Aki ezt komolyan átgondolja, ma
éppen a hit és a jó cselekedetek gába zárja és él belőle, az automa
összefüggésében használta. Az tikusan cselekszi a jót. A jó az Is
egész cikkel arra akar rávilágítani, ten teremtett világának harmóniá
hogy Istennél rendben van min jával és törvényszerűségeivel meg
den, mert ő kegyelmes. Ezzel egyezik. Az ember számára a leg
I azonban még nincs lezárva, elin- főbb harmónia és legfőbb törvény
’ I tézve piindep, mert, innen ipdul az szerűség a. szeretet. Isten^szeretett
■ ember élete. Senkit se,gátoljon a jó bennünket',"ezerí ríéKÍfnk is szeret
Icselekvésében és szólásában az, nünk kell. A sokak által felfedezni
I hogy először Istennel kell rendez- vágyott út nem a jó cselekedetektől
> I nie a dolgait. Ezt nem minekünk visz Isten felé, hanem fordítva: Is
t I kell elérni, hanem ő tette meg ne- ten cselekvéséből teremtődik át az
í I künk kegyelemből. A Golgota ke- ember hétköznapi életébe, a gya
■
I resztjén mindenkinek az ügye ren- korlatba.
A mai, sokfelé keresgélő emberi
t I deződött Istennel. Ebben hinni
[ I kell, hiszen csak a hit vezet el ben- próbálkozások korában nagy
. I nünket az értésig. Luther azonban hangsúly esik arra, hogy Istennél
I hozzáteszi azt is, hogy „hamis és rendezve van az ember ügye, mert
I nem igazi a hit, ha nem fakadnak Ő szereti az embert és kegyelmes
, I belőle jó cselekedetek”. Vagyis a hozzá. Ahol egy élet még nem ren
belső hit tartalmának a földi éle deződött, ott érdemes figyelni arra,
tünk során az etikumban kell kife- hogy van olyan hely, ahol már rég
minden rendben van. A jó cseleke
i jezésre jutnia.
Ha csupán valamiféle szellemek, detek tehát innen fakadnak - és
földi élethez, vagy emberekhez innen fakad az itteni boldogság,
nem kötött „lelkek” lennénk, ak- valamint az eljövendő örök élet is:
kegyelmes az Isten és ezért minden
r
kor elegendő lenne, hogy teljesen
kisajátítsuk önmagunk számára rendben van.
Zögn Tamás
i
Isten nagy cselekvésének eredmé

A régi Zádor-képek
mellett

B e r z s e n y i D á n ie l:

Fohászkodás

eredm ényes küzdelme, s a hangsúly
ezen van.
Nekem a Zádor-képek romokat, ki
égett házakat, lecsüngő ereszcsator
nákat idéznek, amiket kísértetiesen
csapkod a téli szél a vakolathullott
falakhoz. Magam előtt látom a Deák
téri templomot, aminek tetejét úgy
göngyölítette tel a történelmi vihar,
mint az újságpapírt, s a Bécsikapu téri
templomot, amelynek falai épp hogy
álltak, teteje a toronysisakkal együtt
sehol sem volt, csak a toronycsúcs
keresztje állott viharverten.
Borzasztó képek, de fokozottan örü
lök a negyvennél fiatalabbakkal ennek
a szónak: „felszabadultunk", mert
megéltem, é s tudom, mibe kerültek az
új városnegyedek, a megújult hidak,
ez a nem is először megszépült gyö
nyörű Vár, a Stadion, az aluljárók, a
fürdőink, a Margit sziget minden szál
virága, s köszöntöm nemcsak azokat,
akik még emlékeznek arra, ami Itt
végbement, de azt a középgenerációt
és fiatalokat, akik ezt verejtékkel és
gonddal, a Jövő rem énységével és
hitével segítettek megépíteni s akik
nek motivált emlékei vannak erről a
szóról, s mégis egyet gondolunk,
egyet élünk meg: „felszabadultunk" I
Koren Emil

Diósgyőr Vasgyár
1935-ben - ötvenegy évvel ezelőtt alakult anyaegyházzá
a D iósgyőr-V asgyári Gyülekezet. Temploma 1936-38 k ö zö tt
épült, dr. Vető Lajos lelkészi szolgálata idején. Képünk
a parókia felö li nézetben készült. A félk ö r alakú oltárrész alatt
van a „téli tem plom ", a szuterén bejárata.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet. ,

I

A legmagasb menny s aether Uránjai,
Melyek körülted rendre keringenek,
A láthatatlan férgek, a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.
Te hoztad e nagy minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldököd
Ronthat és teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

{

Téged' dicsőít a' zéhith és nádit'.
A szélvészek bús harca, az égi láng . . .
Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.
Buzgón leomlom színed előtt, dicső;
Majdan ha lelkem záraiból kikéi,
S hozzád közelb járulhat, akkor
Ami után eped, ott eléri.
Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek utján,
Merre erőm s inaim vihetnek.
Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de óh, nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.

V.
EMLÉKEZÉS HALÁLÁNAK MÁSFÉLSZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁN

Berzsenyi Dániel
1776-1836

Vas megyében Egyházashetyén, Sömjénben, Celldömölkön, a megye székhelyén, kis- é s nagyközségek
ben, aztán a Somogy megyei Niklán é s m ásutt is elké
szítették már, vagy m ostanában készítik az emlékün
nepély műsorát, talán többnapos programját. Nagy*
magyar költőnk halálának m ásfélszázados évforduló
ján hálával em lékezik eg ész országunk népe. Sorol
hatnánk Berzsenyi Dániel nevét viselő általános isko
lákat, gimnáziumokat a szombathelyi Tanárképző Fő
iskoláig, különböző Intézményeket, múzeumokat,
könyvtárakat, tftcaneveket, term előszövetkezeteket
stb. Nagy költőnk nevét őrzi szám os művészi alkotás,
festmény, szobor é s em léktábla.

Amikor ezeket a sorokat írom, kezemben tartom a
Berzsenyi Dániel munkái c. könyvet. Újra átnézett ki
adás. A költő örökösei megbízásából Toldy Ferenc által.
Első kötet, a költő hű arcképével. Pesten 1864. Kiadja
Heckenast Gusztáv.
A könyv bemutatja egész életének és munkájának
alkotását. - Született 1776. május 6-án Vas megyében,
Egyházashetyén régi birtokos-nemesi családból. Édes
apja, Berzsenyi Lajos művelt, puritán életű ember, cím
zetes ügyvéd (nem gyakorló). Saját birtokán jó gazda.
Édesanyja Thulmon Krisztina. Egyetlen fiúk kicsi gyer
mekkorában gyakran betegeskedett. Édesapja tanulás
ra csak a tizedik éve fele fogta, hogy előkészítse a
soproni iskolára. 1790-ben, 14 éves korában kerül a
soproni evang. líceumba. Az első öt évben együtt diákoskodik Kis Jánossal, a későbbi nemesdömölki lel
késszel, költészetének felfedezőjével. Mindketten kivá
lóságai lettek egyházunknak és nemzeti irodalmunk
nak. Kis János 1790-ben megalakítja a magyar ifjúsági
önképzőkört, a Magyar Társaságot. Berzsenyi Horatiust és a német költőket olvassa. Inkább csak azt tanulja
- írja Kazinczynak -, amihez kedve volt. Bevallja:
„Nekem oskolai tudományom nincs, mikor nekem
még tanulni kellett volna, már én akkor Horáccal és
Gessnerrel társalkodtam. 1793-ban a háború hírére
katona akart lenni. El is távozott az iskolából. Apja
visszavitte Sopronba, de 1795-ben búcsút vett az isko
lától. 1799-ig apjával Hetyén együtt gazdálkodtak.
Édesanyja 1794-ben meghalt. Hiányzott a hetyei csalá
di otthonból az édesanyai szív gyengédsége és szeretete.
Édesapjáról így nyilatkozott: Tanult, lelkes és igen jó
ember: minden hibája csak az volt, hogy engem nem

Kis János a költeményeket Kazinczyhoz küldi 1803ban. Kazinczy rögtön felismeri benne az istenáldotta
költőt, s magasztalva ismerteti leveleiben. Berzsenyi köl
teményei 1813-ban jelentek meg s ettől kezdve a kortár
saktól is elismert nagy költője nemzetének. Széchenyi
többször idéz költeményeiből, a Magyarokhoz c. költe
ményét németre fordítja. - A „Hitelt” megküldi neki.
(1936. évi Luther-Naptár. Németh Sámuel Sopron.)
Wimmer Ágoston felsőlövői lelkész németre fordítot
ta verseit, hogy a külföld is megismerje.
Festetich György a keszthelyi helikon-ünnepekre hív
ta, mikor kocsiján megérkezett, Festetich György haja
donfővel futott ki elebe az utcára. Berzsenyi Dániel
Kisfaludy Sándorral és Horváth Ádámmal együtt jelent
meg a keszthelyi ünnepségeken.
Korábban, még 1797-ben írta „A felkölt nemesség
hez” c. költeményét a szombathelyi táborban, mély
hazafiasságáról tesz benne bizonyságot. Napóleon soro
zatos győzelmei azonban hamarosan rádöbbentették a
szomorú valóságra.

ismert és szilajságomat nem mérsékelni, hanem zabo
lázni akarta.”
Elhagyja a szülői házat, Sömjénbe költözik, s itt él
boldogan, nyugodtan 8 éven át. Mindjárt az első évben
megnősül. 1799. máj. 22-én feleségül veszi dukai Takách
Zsuzsannát, ő 23 eves, választottja 14 éves. Feleségét
egyszerű asszonynak jellemzi, de az a nyilatkozat inkább
férfias tartózkodás, semmint lekicsinylő megszólás. Sömjénben három gyermekük születik, a negyedik Nik
Mesterházy Sándor
lán, vele is erősödött családi boldogságuk. (D. Kapi
Béla, Magyar klasszikusok IV. kötet).
(A megemlékezés befejező részét következő számunkban közöl
Sömjénben kerül meghittebb barátságba Berzsenyi jük.)
Dániel Kis Jánossal, aki 1802-től nemesdömölki lelkész.
Kis János Emlékezéseiben kedvesen beszéli el, hogyan
fedezte fel Berzsenyit, a költőt. „Több ízben történt,
hogy hozzámenésemkor őtet az asztalnál dolgozva papi
rosok mellett találtam, amelyeket belépésemkor az asz
talfiókba hidort úgy azonban, hogy- apró nyiredékek
maradtak kívül. Midőn ez másodszor, vagy harmadszor
történt s a nyiredékeken verstöredékeket találtam, azt
mondám neki nyájasan, hogy valamely különös lélek
nek kell nála látogatásokat tenni s kérdem tőle enyelegve, talán versírással múlatja magát. 0 erre semmit sem
felelt s a beszélgetést tüstént más tárgyra fordítá. Későb
ben hozzámjővén, költészetéből néhány darabot s ezek
között „Romlásnak indult hajdan erős magyart” - is
elhozá s olyan szókkal adá által: „már csak nyíltan
megvallom komám uramnak (Kis J. Farkas fiának
keresztapja), hogy egy idő óta versírással bíbelődöm,
nézze által ezeket s mondja meg, ha mehetek-e valami
Kemenesaljaiak a niklar sírnál,
re”. Az olvasás annál nagyobb csodálkozást gerjesztett.
Szabó József ny. ev. püspök vezetésével
bennem, mennél kevésbé vártam ilyesmit tőle.”
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GYERMEKEKNEK

| Jón 1

Hogyan vezet Isten?

Visszatérít
a jó útra

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,8

1 Jn 3,5-8

KIÉ VAGY?

Édesapa a boltba küldi Jánoskát, hibás, ö az oka mindennek. 0 nem
hogy vásároljon be hétvégére. Se akart engedelmeskedni az Úrnak,
gítsen édesanyjának, aki beteg. Já aki az ég, föld és a tenger Istene is.
noskának nincs kedve a bevásár Megérdemli a büntetést. Vessék őt
láshoz, inkább játszani megy. - Jól a tengerbe és megszűnik a vihar.
Úgy is lett, ahogy Jónás mondta.
cselekedett?
Amikor II. Jeroboám uralkodott a Isten leállította a szeleket, lecsendetíz törzs felett, élt Izráelben egy pró sült a tenger. Megmenekültek a po
féta. Úgy hívták, Jónás. Egyszer így gány hajósok. Megfogadták, mi
szólt hozzá az Úr: „Fontos feladattal helyst partot érnek, most már az egy
bízlak meg. Menj el Ninivébe és kiálts igaz Istennek, Jónás Istenének ellene! Gonoszságukat nem tűrhe mutatnak be áldozatot és csak hoz
tem tovább." - Jónás útnak is indult, zá imádkoznak. így lett Jónás a po
csakhogy ellenkező irányba. Társis- gányok prófétája.
De nézzük csak, mi történt ezalatt
ba menő hajóra váltott jegyet. így
gondolkozott: „Jól van. Ha az Ur Isten szolgájával a vízben? Az Úr
üzenni akar Ninivének,' küldjön gondoskodott róla. Odarendelt egy

mást! Én nem megyek. Én, a pogányokhozl? Még Izráelnek, a válasz
tott népnek hirdetem az igét, de a
pogányoknakl? Azt már nem! Sem
mi kedvem hozzá! Különben is isme
rem az Urat. Ha a Ninive-beliek haj
landók megtérni, még megbocsát
nekik. Hiszen ő irgalmas és kegyel
mes Isten. Jobb, ha nem avatkozom
a Ninivebeliek dolgába. Majd más
.....Igenám, de az Úr nem így gon
dolkozott. Ó Jónást szemelte ki erre
a feladatra. Hiába hitte azt Jónás,
hogy megszökhet az Úr elől. Az Úr
elől senki sem menekülhet el. Ha az
Úr elküldi szolgáit, azoknak enge
delmeskedniük kell az ő parancsá
nak. Ezt Jónásnak is meg kellett
tanulnia. - A tengeren egyszer csak
hatalmas vihar tört ki. A hajósok
kétségbeesve kidobáltak a hajóból
minden rakományt. Féltek, hogy el
vesznek. Imádkoztak szabadulá
sért. Mivel pogányok voltak, a ma
guk pogány isteneihez könyörög
tek. Semmi sem használt. Ekkor sor
sot húztak. A sors - a hajófenéken
éppen mélyen alvó - Jónásra esett.
Jónásnak be kellett vallania: Ö a
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Meglátják
Istent

hatalmas cethalat, hogy elnyelje Jó
nást. Három napig volt a hal gyom
rában. Eközben elvégezte benne az
Úr: Jobb, ha engedelmeskedik neki.
Ezután elindult Jónás. Most már Ni
nivébe. Nagy város volt ez ám! Há
rom nap kellett volna a bejárásához.
Jónás, amint beért a városba elkez
dett kiáltani: „Még negyven nap, és
elpusztul Ninive!'1 - Az emberek
döbbenten hallgatták. Figyeltek
szavára és hittek neki. Továbbadták
egymásnak a hírt, amíg az egészen
a királyig is eljutott. A király parancs
ba adta: „Ninive egész lakossága még a gyermekek is, sőt az állatok
is - öltözzön zsákruhába és tartson
böjtöt. így térjenek meg az Úrhoz."
Ezt tette mindenki, maga a király is.
Őszinte bűnbánattal, alázattal Is
tenhez fordultak. Ezért megbocsá
tott nekik az Úr. így menekültek meg
a közelgő ítélet elől.
Mi Jézus Krisztufe által menekül
hetünk meg az Isten jogos haragja,
ítélete elől. Aki hittel elfogadja Jézust
Úrnak és Pásztornak, azt vezeti és
megáldja az Isten.
Fabulya Hilda

Nemrég láthattunk a tv-ben egy filmsorozatot, melynek
végén kiderült, hogy egy ember, miután ördögien gonosz
tettek sorát végrehajtja, maga is ördögnek véli magát. Nem
is tévedett túl sokat, mert aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől
van. Elég ijesztő hallani ezt a mondatot. Megretten az ember,
amikor ráébred, hányszor követ el bűnt. Hányszor engedi át
szívében a terepet a gonosznak, hányszor szolgáltatja ki ma
gát az ördögnek, hogy rabszolgájaként mások kárát keresse,
társainak „keresztbe” tegyen. Tudatos félrelépéseink előtt
gondolkozzunk és jusson eszünkbe: AKI A BŰNT CSELEK
SZI, AZ ÖRDÖGTŐL VAN. Bűnbánatra szólít bennünket
az apostol, mert tudja, gyakran vagyunk a gonosz, az ördög
gyermekei. Ez a gondolat bántotta Luthert is, amikor a kísér
tések elűzésére ebbe a mondatba kapaszkodott: „Meg vagyok
keresztelve!” Isten gyermeke vagyok és nem az ördögé. Jézus
azért jött, hogy erősítsen bennünket, hogy elvegye belőlünk
mindazt, ami elválaszt bennünket a megváltottak családjától.
Az Ördög is nap mint nap próbálkozik, nem válogatva az
eszközöket, hogy levegyen a lábunkról és elszakítson azoktól,
akik a keresztre néznek és új életben reménykednek. Az igaz
ságot is elferdíti, mivel mindenkit meg akar téveszteni. Ezért
figyelmeztet így a levél írója: „Gyermekeim senki se tévesszen
meg titeket...”
„AKI AZ IGAZSÁGOT CSELEKSZI, AZ IGAZ”. Sok
szor nagyon éles látás szükséges ahhoz, hogy például egy
széthúzó, ideges és veszekedésektől hangos családban, ki az
igaz. Ki keresi igazán a békességre vezető utat. Ki milyen
szavakkal és tettekkel akaija az igazságot érvényre juttatni.
Néhány könnyen felismerhető tulajdonság álljon előttünk
az igazság keresőjéről: van példa is szemünk előtt, mert Jézus
maga volt az Igazság. Lehet őt követni és lehet igyekezni
hozzá hasonlítani.
Az igazság szelíd, de határozott hangú. Az igazság nem
bántó, de leleplezi a hamisságot. Az igazságot nem lehet
megingatni, csak megértetni. Az igazság a betegek, az elha
gyottak és a kicsik oldalán áll. És nem a hatalmasok hazugsá
gai oldalán, nem az erőszakosok ravaszsága oldalán, és nem
a felelőtlenek romlottsága oldalán.
AZÉRT JELENT MEG AZ ISTEN FIA, HOGY LE
ROMBOLJA AZ ÖRDÖG MUNKÁIT. Adjunk helyet Jé
zusnak, hogy bennünk is lerombolja azt, amit az ördög épí
tett. Keményszívűségünkkel ne akadályozzuk munkáját, ha
nem valódi bűnbánattal adjunk lehetőséget a sátán legyőzőjé
nek, hogy bennünk is Úrrá és Királlyá legyen az a Jézus,
akiben bűn nem volt.
Smidéliuszné Drobina Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Mindenható Atya Isten! Szentlelked vezessen minket az igazság útján,
Ő tanítson felismerni az ördög munkáit. Jézus Krisztus kereszten kihul
lott vére tisztítson meg minket a gonosz cselekedetektől.

FOTO; Götze

Tágra nyílt szemek. Csodálko
zás - várakozás. Gyermeki tekin
tet. Bizalom. Még vár tőlünk vala
mit. Még talán mindenhatónak
képzel bennünket. Olyannak, aki
mindent megtehet, ha akar. össze
illesztheti az eltört babalábat, a
szétesett autót, megszünteti a fáj
dalmat, kihúzza a tüskét... Hiszen
eddig mindent megkapott tőlünk,
„felnőttektől”. „.. .ilyeneké a
mennyek országa...” Tiszta szív?
Amennyiben nem ártatlanságot,
hanem bizalmat értünk alatta igen.
Tiszta: makulátlan; hibátlan.
Tiszta szív: őszinte, hátsó gondola
toktól mentes, nincs semmi takargatnivalója, tiszta a lelkiismerete múltra, jelenre nézve egyaránt. De
mindez isteni mércével mért tiszta
ság kell legyen. Van ilyen? El
mondhatja-e bármelyikünk önma
gáról ezeket? Ha őszinték akarunk
lenni: nem. Még a gyermekek sem.
Túlságosan sok minden terhel ben
nünket, ami beszennyezi a szívün
ket. Gondolataink, múltunk, jele
nünk tele van titkokkal - gyermek
korunk óta halmozzuk, és hordjuk
magunkkal őket -, amelyeket nem
szívesen hoznánk nyilvánosságra.
Ilyen áron talán még a „tisztíttatást” sem vállalnánk szívesen. Pe
dig ott van a csábító ígéret: bol
dogság.
Boldogság. A túl gyakori hasz
nálatban megkopott, vagy éppen a
hozzá társított, megüresedett fo
galmak között el is tűnt az igazi
jelentése, tartalma. V alam en
nyiünk tudata tartalmazza azok
nak a dolgoknak a listáját, ame
lyek birtoklása, elérése - szerin
tünk - elengedhetetlenül szükséges
a boldogsághoz. 'Csakhogy nem
számolunk azzal, hogy minden
ilyen lista: végtelenített. Mindig le
het hozzátenni valamit, s ezt mi
meg is tesszük. Pedig elvileg min
dig, minden körülmények között

boldogok lehetnénk, ha összhang
ba tudnánk kerülni Istennel, ön
magunkkal,
környezetünkkel,
helyzetünkkel. Mivel azonban sok
mindent elfojtunk magunkban,
más dolgokat pedig eltitkolunk,
vagy megalkuszunk velük, káoszt
teremtünk önmagunkban és kör
nyezetünkben, - harmónia helyett.
Ez vár hát mindannyiunkra?
Nem tudunk kiutat sem a magunk,
sem mindenre rácsodálkozó, még
gyanútlan gyermekeink számára?
De hiszen bennük valami megvan
- ha még megvan -, ami nagyon
fontos, belőlünk azonban többnyi
re hiányzik: a bizalom. Igen, ez a
kettő: kudarcunk, tehetetlensé
günk beismerése és a gyermeki bi
zalom az, ami képessé tehet arra,
hogy a magunkávé tegyük Dávid
imádságát: „Tisztíts meg izsóppal,
és tiszta leszek, moss meg engem,
és fehérebb leszek, mint a hó.
.. .Tiszta szívet teremts bennem, Is
tenem!...”
Istent soha senki sem látta. Jé
zus azonban mégis a Vele való ta
lálkozás mindent elsöprő élményét
ígéri azoknak, akik nyitottan,
gyermeki bizalommal fordulnak
Felé, Tőle várják a megtisztulást.
Hogyan? „Meglátják az Istent” Jézus Krisztusban. Azt az Istent,
aki maga tette meg az első lépést
felénk, aki eltörli életünk minden
visszásságát, adósságát - a keresz
ten. Rendet, harmóniát teremt
bennünk, körülöttünk, összhangot
Vele, önmagunkkal, környeze
tünkkel.
Tágra nyílt szemek. Csodálko
zás, - várakozás: bizalom. Mi lesz
belőle? Könnyen lehet csalódott,
kiábrándult felnőtt. Vajon ráta
lál-e Arra - velünk együtt - , aki
ben meg lehet bízni, aki nem okoz
csalódást, aki nemcsak futó talál
kozást ígér, hanem végigkísér egy
életen át?
Luptákné Hanvay Mária

Kutas Kálmán:

Egy emberélet
----------------

önéletrajz ez a verskötet, egy
emberéletet átölelő vallomás. Tük
re a költő gyermekkora, ifjúsága
álmainak, élményeinek, férfikora
munkájának és öregkora látomá
sainak.
Melyek a közel kétszáz verset
felölelő verskötet tartalmi-formai
értékei?
Otthon, család, barátok, vándorutak, látások-látomások a ver
sek témavilága. Sokszor megver
selt, visszatérő témák. Költőnket
azonban nem elégítette ki a jelen
ségek versbe formálása. A mélyben
rejlő lényeg foglalkoztatja, és a tű
nődés ihletett óráiban új, mások
által nem észlelt, lényeges voná
sok, kapcsolatok feltárására törek
szik, hogy gazdagodjék, színesed
jék költői mondandója. Érezzük,
verseit olvasva, a lényegmondá
sért, az igazságközlésért, az új
meglátásokért folytatott nehéz
munkának erőfeszitését. Volt köl
tői ereje mindehhez.
A lírai költő érzéseit, gondola
tait képekbe vetíti. Varázslatos
Kutas
Kálmán
képzelőerejc.
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„Képzelet - te varázsló szel
lem. . .illesztesz lelkünkre messzevivő szárnyat” - írja. Alkotó képze
lete az érzésárnyalatokhoz is meg
találja a kifejező képeket, az elvont
teológiai, filozófiai gondolatokat is
érzékletes, éles képekben tudja
megjeleníteni. Képalkotásmódja
eredeti, könnyed. Képei (otthon békesziget, mécs, szív, illatozó há
la; bíbor ruhát szőtt ránk a naple
mente; ég-mélylő kék; éjszaka az
élet; égen túli pirkadás...) önma
gukért beszélnek.
A képekbe áttett érzéseket, gon
dolatokat szavakba festi a költé
szet, szavakba, amelyek a köznapi
használatban elszürkültek. Megta
lálni a mondanivalóhoz a megfele
lő szavakat, kapcsolatot teremteni
köztük, hogy fényt kölcsönözze
nek egymásnak, hogy a ritmus mu
zsikája szárnyra kaphassa őket,
mindez emberfölötti munka.
A vers így is végül kényszerű
„megalkuvás a látomás és a szavak
között”. A költészet fájdalmas pa
nasza hangot kap Kutas Kálmán
versírásában is: „...fönség, szép.

versbe szőve: legmélyebb lényét ség» értük szólal meg felejthetetle
veszti szóba öltve.” Az ő biblikus, nül szép versekben: Hajnalban, Az
filozofikus költészete - s ebben is otthon, Vérben sziget, Elbúcsú
megnyilatkozik költői képessége - zunk a Lébényi-tótól, őszi esték...
minden mélység kifejezésére képes. - A vigasztalás enyhet adó szép
A könnyed, közvetlenebb hangú szavai nyugtatnak a Betegágyak c.
költemények mellett (A templom rész verseiben: Esti órában, Ke
ban, Alkonyi álom, Egy sajka ring, gyetlen, Halálakor, Mily szép
Mily szép álom, A nagy Festő...) álom, Emlékek útján... - „Egész
találkozunk - kis mértékben - világunk lelkes énekes” - erről val
olyan versekkel is, amelyekben bo lanak a Vándorutak... c. ciklus él
nyolultabb a tartalom, és megne ményei, emlékei (A nagy Festő,
hezül a forma, a nyelv is.
Hegyedben, A hegyi tó, A ködsipA verskötet olvasása közben kás Emlékhegy tövében, Magasz
meg kell állni, és újra meg újra tos pillanat...). - A Látások-láto
vissza kell térni a Hitvestárs, az mások és az Imbolygó szellemi fé
Otthon-család-gyermekek, a Be nyek örökszép versei különös vers
tegágyak, a Vándorutak..., a Látá élményt kínálnak: A Híd, Csak pá
sok-látomások és az Imbolygó ra minden, Mindnyájan, Csoda a
szellemi fények c. versciklusok köl Biblia, Ne zavard őket, Himnusz,
teményeihez. A Hitvestárs versei Elég, Kiteljesedik-e életünk?...
sokszínűségükkel, érzelemgazdag
Egyházunk Sajtóosztályának ki
ságukkal, költői szépségükkel adványa a verskötet. Ajánljuk
emelkednek ki - még a magyar gyülekezeteink figyelmébe olvasás
költészetben is (Alkonyi álom, ra, elmélkedésre; számos verset
Ajándék vagy, Ki vagy, Örök tar- v nyújt a kötet előadásra gyülekezeti
tozás, A templomban, Csodás összejöveteinken.
éj...). - A hűség az otthonhoz, a
család féltő gondozása, a felelősVajda Aurél

Film a tévében

A ZO N O SÍTÁ S
Legyek, aki vagyok - ez a
három szó nem kiforgatása a
válasznak, amelyet Mózes ka
pott érdeklődésére: „Ha... meg
kérdezik tólem, hogy mi a neve,
akkor mit mondjak nekik?” hanem tömör összegezése egy
magyar film fó gondolatának.
Az Azonosítás tíz esztendeje ké
szült, rendezője Lugossy László.
A filmet nemrégiben sugározta
a televízió.
Kevéssel a háború után haza
tér a hadifogságból a főszereplő
(Cserhalmi György), csakhogy
ott valamiképpen elcserélődött
a neve, s most ragaszkodik hoz
zá, hogy újra önmaga legyen,
visszakapja a nevét, megtalálja
azonosságát, divatos szóval: az
identitását. Veleszületett vágya
az embernek, hogy teljességgel
az lehessen, aki: képességeit,
tehetségét, tálentumát megél
hesse, hű legyen önmagához,
sőt, ahhoz, akinek lennie lehet
és kell is. Arról szól a film, ho
gyan küzd ezért ez az Ambrus

András, sí miképp gátolják ezt
mások.
Akkoriban gyakran előfordult
ilyesmi, akár véletlenül, akár
életveszélyben menekvést ke
resve. Akkoriban a magyar nép,
de talán az emberiség is kereste
a maga azonosságát, identitá
sát, lerázni múlt vétkeket, s hogy
ki-ki megtalálja igazi önmagát,
szabadságát, termő életét, biz
tonságos otthonát. Emberek, a
nemzet, az emberiség kerestekeresgélte igaz valóját; ki s ho
gyan találta meg, vagy épp nem
találta: ez ma már történelem.
Történelem; de egyszersmind a
huszadik századi jellemvonása,
feledhetetlen velejárója, kisebb
s nagyobb közösségek, a ma él<$
emberiség megkerülhetetlen, s
minden nap újra fölvetődő és
megválaszolandó kérdése. Ez a
kérdés szól a nézőhöz a filmből,
s ösztönzi arra, sose feledje: tőle
is függ, őneki is feladata, hogy
legyünk, aki vagyunk.
(i. i.)
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Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy 6 szolgáljon és adja életét... Szorítsd szíved
re ezt az igét! Nincs annál nagyobb szolgálat, mint amikor
Isten Fia bOnhordozó szolgája lett minden embernek, ha
mégoly nyomorult és megvetett is az illető. Milyen világra
szóló nagy eset volna az, ha egy nagy király fia elmenne
a koldus kunyhójába, ápolná betegségében, kimosná
a szennyből és elvégezne mindent, amit különben a kol
dusnak kellene megtennie. Nemde, nagy megalázkodás
volna? Az emberek szem meresztve, szájtátva hallgatnák
és nem győznének róla eleget beszélni. Amit Krisztus tett,
méltó arra, hogy mindig róla énekeljünk, prédikáljunk és
beszéljünk s érte viszontszeressünk.
(Luther)
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Életünk esélye
Nem véletlenül alakult a keresz
tyén élet gyakorlata úgy, hogy az
egyházi esztendő talán legsúlyo
sabb gondolatokat hordozó, köz
ponti jelentőséggel bíró időszaka
böjt lett. Hiszen nem könnyű mél
tó módon megérkezni a nagypén
teki kereszthez! Súlyos és komoly
összetörettetéseken át lehet csak az
őszinte bűnbánat helyzetébe eljut
nunk. S o k k ön n y, so k kem ény lec
ke k ell ahhoz, hogy a rossza t tén yle
gesen felism erjük é s m eg tudjuk si

Mennyivel in
kább hajlamosak vagyunk arra,
hogy burkoljuk és takargassuk,
mintsem hogy Isten és az illetékes
ember elé táljuk őszintén, teljes
valóságában a nyomorúságunkat.
Egy-egy ember életének és energiá
jának tekintélyes része rámegy ar
ra, hogy leplezze azt, amitől csak
megszabadulni érdemes. Valljuk
azt, hogy életünket végigkísérő
valóság a bűn. Hihetetlenül korán
jelentkezik és szinte képtelenül so
káig kíséri életutunkat. Már az a
kevés is nagy időtartamot jelöl,
amit mi magunk is bűnnek ismet rünk el életünkben. Hát még mi
lyen nagy területet foglal el az álta
lunk nem ismert, az észre sem vett
bűnök világa! Minden józanul
gondolkodó ember érzi, milyen
megfoghatatlanul korán belép éle
tünkbe a rossz cselekvési kénysze
re. A legkisebb, még alig járó, alig
beszélő kisgyermek is kimutatja
dühét, vadságát és ravasz indula
tait. Nem kell külön példatár a
túlsó zárószakasz bemutatására.
Milyen rafináltan, mennyire önigazoit állapotban képes bántani,
környezetet keseríteni, ártani egy
idős ember!
ratni életünkben.

íg y szü letik m eg a kérdésünk:
nincsen h át kiú t a bűnökből? N em
létezik k ivezető erő a rom lásból?

Miért nem képes az ember megsza
badulni a „nem képes nem vétkez
ni” állapotból? Az élet értelmét és
szépségét kereső ember is hamar
felismeri, hogy sajnos létezik egy
szüntelenül megújuló, majdnem
állandóan ható erőtér, amely viszszahúz. Amely nem engedi, hogy
kiszakítsuk magunkat az ártó ha
talmak kezéből. Könnyű kimon
dani a „nincsen bűntelen ember
egy se” alapvető igazságát, de na
gyon nehéz önmagunkat besorolni
ebbe a mondatba. Nem a semmit
mondó, fejbólintó mozdulattal,
hanem valóságos felismeréssel.
Könnyelműség nélkül mondhat
juk: saját hitvallásunkban nagy
eredmény már az is, ha ki tudjuk
mondani: bűnös vagyok. Hány
emberi s z í v zárkózik be ebben az
esztendőben is Isten és embertárs
felé amiatt, mert meg akaija spó
rolni ezt a térdhajtást! Hány gyer
meki tekintet marad közönyös,
mert képtelen erre a mondatra!
Hány szülői ház marad büszkén
bezárt, mert vélt önigazsággal rete
szeli el az ajtót a kitaszított, a hiva
talosan kitagadott családtag előtt!
Gyermekkorom falusi világának
kitörölhetetlen emléke a családi
békétlenség és békesség felfedezése
a templomi istentiszteleteken. Lát
tam külön-külön érkező, más-más
helyre ülő családtagokat. Szinte
hallottam az egész gyülekezet fellé
legzését, amikor végre együtt ér
keztek, sőt együtt térdeltek az ol
tárhoz az elvonult viharfelhők

NYILATKOZAT A LESZERELÉSRŐL ÚJ FŐTITKÁR AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS ÉLÉN

után. Ilyen jellegű önvizsgálatra is
hív minket a böjti időszak. Nem
csak önmagunk lelki állapotát illő
megismernünk ilyenkor. Legalább
ennyire fontos küldetésünk a kör
nyezetünkben rejlő feszültségek
fölfedezése, a nyilvánvaló terhek
meglátása s a közös, őszinte vallo
más: valamennyien vétkeztünk.
Hitünk nem a bűntelenség és a
tökéletes tisztaság magaslatára
emeli életünket egyik percről a má
sikra. Sokkal inkább arra vezet el,
hogy ki tudjuk mondani Lutherrel
együtt: „elveszett és megítélt ember
vagyok”. Rövidebb formában:
esélytelen emberként állunk meg
Isten színe előtt. Ebben az értelem
ben tanítjuk, hogy „két dolog min
dig együtt jár: hogy őt Uramnak
vallom, magamat pedig ítéletre
méltó
bűnösnek”
(Kiskáté).
Mennyivel másként gondolhatunk
ennek a mondatnak fényében arra
a kérdésre, amit böjtben gyakrab
ban hallunk és többször kell felel
nünk rá: vallod-e magadat bűnös
nek és ezért kárhozatra méltónak?
K érdezzük m eg önm agunktól: lá 
tom a z esély telen em bert ön m agám 
ban? M eg retten tem m ár - akár
csa k eg y szer is - bűneim m élységé
től? Féltem már a békétlenség és

nyugtalanság ösztönétől az életem
ben? Megtorpantam már az önzés,
a hiúság, az öntömjénezés illatától
önmagámon?
Az esélytelen voltát felismerő
ember számára lesz igazán érthető
böjt első vasárnapjának névadó
zsoltárrésze: „Invocavit me, et ego
exaudiam eum” - „Ha kiált hoz
zám, meghallgatom” (Zsolt 91,15).
A mondat folytatása pedig a mi
igazi vigasztalásunk forrása: „Vele
leszek a nyomorúságban, kiraga
dom onnan' és megdicsőítem őt.”
Ezért jelenthet számunkra egészen
mást az esélytelen ember kifejezé
se, mint azt első hallásra gondol
tuk. Bátorságra és megszólalásra
biztat minket ezzel Isten. Nem a
vesztünk s a pusztulásunk az ő
gyönyörűsége és célja, hanem a
szabadulásunk és épp az esélyünk
esélytelen voltunk felismerésével.
Bűnbánati időre, önvizsgálati
gyakorlatra, személyes kegyessé
günk egészére hangzik a biztatás:
kiálts hozzám! Gyógyulásunk első
állomása, ha meghalljuk az orvos
biztatását: beszéljen! A bűntől való
szabadulásnak, a kísértések ellen
folytatott küzdelemnek mindegyi
künk életére vonatkozó felhívása
ez: szólíts meg! A kisértés és a bűn
útjának katalizátora a hallgatás és
a bezárkózás. De valóságos ellen
anyag a megszólalás Isten és embe
rek előtt.
T a lá n épp ebben a böjti időben
érk ezett el a z alk a lm a s pillanat,
h o g y am it eddig elh allgattu n k , ami
eddig a h atalm ában ta rto tt s am i
eddig tö n k retette a z életü n k et, azt
a z „ eg y m á st v ig a szta ló lelk i testvé
rek k ö zö sség éb en ” (L uther) é s Isten
szín e e lő tt kim ondjuk é s végre g y ö 
nyörködjünk a z ő szabadításában

Ezért ne hallgatással, hanem kinyí
lással és odafordulással készüljünk
a nagy üzenet naponkénti elfoga
dására: „Ha megvalljuk bűnein
ket, hű és igaz ő: megbocsátja bű
neinket és megtisztít minket min
den gonoszságtól” (ÍJn 1,9). Éle
tünk egyedüli esélye ez a mondat.
Szabó Lajos
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A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
. Tanácsának közgyűlése
A
M a g y a ro rszá g i
E gyházak
ö k u m e n ik u s T a n á csa 1986. feb
ruár 12-én B udapesten tartott k ö z
gyű lésén újjáalakult. A z alapsza
b ály értelm ében erre hat évenként
kerül sor.
A
M a g y a ro rszá g i
E gyházak
ö k u m e n ik u s T a n á csa Európában a
legrégebbiek k ö z é tartozik é s jelen
legi ta g eg y h á za i a következők:
M a g y a ro rszá g i B ap tista E gyház,
M a g y a ro rszá g i E vangélikus E gy
h á z, M a g y a ro rszá g i M a g y a r O r
th od ox E g y h á z, M a gyarországi
M eth o d ista E gyh áz, M agyarorszá
g i R eform átu s E g y h á z, M agyaror
szá g i R om án O rth o d o x E gyh áz és
a M a g y a ro rszá g i S zab ad egyh ázak
T an ácsa.

A közgyűlés újraválasztotta az
Ökumenikus Tanács tisztikarát és
bizottságainak tagjait, elnökéül
ismét dr. Baríha Tibor reformá
tus püspököt választotta meg.
Dr. Ottlyk Ernő ny. püspök, az
Ökumenikus Tanács eddigi főtit
kára felmentését kérte tisztsége
alól és a közgyűlés dr. Görög Ti
bor evangélikus lelkészt, a Keresz
tyén Békekonferencia prágai iro
dájának eddigi igazgatóját válasz
totta meg főtitkárrá.
A közgyűlést dr. Nagy Gyula
evangélikus püspök imádsággal
nyitotta meg.
A betegsége miatt megjelenésé
ben akadályozott dr. Bartha Tibor
püspök helyett dr. Tóth Károly re
formátus püspök, az Ökumenikus
Tanács alelnöke tájékoztatást
adptt időszerű ökumenikus kérdé
sekről. Tóth püspök beszédében
foglalkozott a keresztség, az úrva
csora és az egyházi szolgálat értel
mezésével a Limai Dokumentum
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alapján, értékelte a felekezetek kö
zött folyó dialógusok jelentőségét,
hangsúlyozta az előkészítés alatt
álló ökumenikus békezsinat össze
hívásának szükségességét és átte
kintést nyújtott a keresztyén béke
szolgálat időszerű kérdéseiről kü
lönös tekintettel a legújabb szovjet
leszerélési javaslatokra.
A közgyűlésen megjelent és fel
szólalt Miklós Imre államtitkár, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnö
ke, akit Bai László főosztályvezető
is elkísért. (Miklós Imre államtit
kár felszólalására lapunk követke
ző számában visszatérünk.)
Az Ökumenikus Tanács köz
gyűlése külön nyilatkozatban mél
tatta Mihail Gorbacsov, az SZKP
KB főtitkárának 1986. január
15-én bejelentett leszerelési javas
latait és megállapította, hogy azok
reális alapot nyújtanak arra, hogy
az évezred végére Földünkről el

tűnjenek a nukleáris fegyverek. (A
nyilatkozatot lapunk 3. oldalán kö
zöljük) Az ökumenikus Tanács
elnöksége levélben fordult az ame
rikai Egyháztanácshoz, és kérte,
sürgessék kormányukat, hogy az
mielőbb kedvező választ adjon a
szovjet javaslatokra.
A közgyűlés üdvözölte a terve
zett ökumenikus békezsinat össze
hívásának gondolatát, amely az
egész keresztyénség nevében elítél
né az emberi élet teljes pusztulásá
val fenyegető atomháborút.
A hat évre újjáválasztott Öku
menikus Tanács közgyűlésének
tagjai kifejezésre juttatták készsé
güket, hogy tovább építik az Úr
Jézus Krisztusban való egységü
ket, ápolva és elmélyítve a tagegy
házak közötti együttműködést, fo
kozva gyülekezeteikben, népünk
és az egész emberiség körében vég
zett szolgálatukat.

Az Ökumenikus Tanács új főtitkára

Dr. Görög Tibor evangélikus
lelkész 1946. április 18-án született
Budapesten. Általános iskolai és
gimnáziumi tanulmányait Tordason és Kecskeméten végezte, ahol
édesapja evangélikus lelkészként
és esperesként szolgált. Teológiai
tanulmányait a budapesti Evangé
likus Teológiai Akadémián végez
te és 1969-ben kitűnő eredménnyel
szigorlatozott. Még ugyanebben
az esztendőben lelkésszé szentelték
és előbb a rákosszentmihályi, majd
pedig a fasori gyülekezetben se
gédlelkészként szolgált.
1970 januáijában egyházunk
nyelvtanulás céljából 3 hónapra
Eisenachba küldte, majd október
től az Egyházak Világtanácsa ösz
töndíjasaként az Ökumenikus In
tézet hallgatója lett a svájci Bosseyban. 1971-ben a tavaszi sze
mesztert a zürichi egyetem teoló
giai fakultásán végezte és elmélyí
tette szociáletikai ismereteit.
.

1973. március 1-én egyházunk
vezetősége a Keresztyén Békekon
ferencia prágai nemzetközi köz
pontjába küldte ki, ahol a KBK
magyarországi tagegyházainak ál
landó képviselője lett. Az V. Ke
resztyén Béke-Világgyűlésen bevá
lasztották a KBK Nemzetközi Tit
kárságába, 1978. november 1-étől
pedig kinevezték a KBK prágai
irodájának igazgatójává. Prágai
szolgálata alatt négy kontinens
több mint 40 országában járt és
részt vett számos ökumenikus vi
lágkonferencián, valamint az
ENSZ és a Béke-Világtanács ren
dezvényein.
1976-tól aktívan részt vett az
Európai Ökumenikus Ifjúsági Ta
nács munkájában és több éven át
a Végrehajtó Bizottság tagja, vala
mint a szervezet alelnöke volt.
1979-ben a budapesti Evangélikus
Teológiai Akadémián teológiai
doktori címet szerzett.
Munkáját több magas kitünte
téssel is elismerték. 1982-ben a
Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsa a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát adományozta
ifj. Görög Tibornak. 1977-ben
megkapta az Országos Béketanács
kitüntető jelvényét, 1983-ban Pimen pátriárka, az Orosz Ortodox
Egyház feje nemzetközi békeszol
gálatának elismeréseként Moszk
vában átnyújtotta neki a Szent
Vlagyimir rendet.
Egyik fő szervezője volt az 1985

júliusában Prágában megrendezett
VI. Keresztyén Békevilággyűlésnek és azon ismét beválasztották a
KBK Nemzetközi titkárságába.
L apunk O lvasói nevében szere
tettel köszöntjük az Ö kum enikus
T an ács új főtitk árát, szolgálatára
Isten áld ását kérjük.

A böjti időszak második va
sárnapja a 25. zsoltár 6. verse
alapján kapta nevét. „Emlékez
zél meg, Uram, irgalmadról és
kegyelmedről, mert azok öröktől
fogva vannak.” Ezen a vasárna
pon arról a harcról szólnak az
igék, amelyet nekünk, emberek
nek kell vívnunk Isten kegyelmé
ért, annak felismeréséért és elfo
gadásáért. Sokféle teher és aka
dály gátolhatja ezt: rövidlátó el
keseredés, kishitység, a ma
gunk erejében való bizakodás,
próbatételek, melyekről azt hiszszük, hogy erőnket meghalad
ják.
A vasárnap ősi evangéliumi
igéje a kánaáni asszony leánya
gyógyulásáért való küzdelmé
nek szép, emberi története. (Mt
15, 21-28) Jézus nagyon meg
próbálja hitét, hiszen nemcsak1
gyermekének súlyos betegségét
kell hordoznia, hanem még Jé
zus látszólagos elutasítását, az
utolsó remény meghiúsulásé
nak terhét is. Ő azonban nem
omlik össze e terhek alatt, ha
nem hitének és gyermeke iránti
szeretetének erejével megtalálja
az egyetlen kiutat és ezzel pél
dát ad minden sorsával és tér
heivel küzdőnek: Jézus szerete
tének és gyógyító erejének mor
zsája is elég!
Legnagyobb kísértésünk az,
ha körülményeinktől és pillanat
nyi helyzetünktől tesszük függő
vé .Istenhez való viszonyunkat és
gyakran embertársainkhoz fú
ződő szeretetünket is. Amíg min
den rendben van életünk alakú
lásában, amíg nem terhelnek
keserű „miért" kérdések, szén
védések, csalódások, megfára
dások-addig hitéletünk a meg
szokott belső és külső keretek
között zajlik. Mihelyt azonban
ezek közül valami elér bennün
két, sértett keserűséggel mond
juk: miért büntet minket Isten
hát nem szeret már?! - Ha pedig
emberekben csalódunk, ha ri
degséget, önzést, értetlenséget
tapasztalunk, akkor magunkba
zárkózunk és a korábbi buzgó
szeretetünket „takarékra állít
juk”. Pedig az asszony példája
alapján éppen ilyenkor kellene
erősebben figyelni Jézus szavát
és belekapaszkodni, megragad
ni kegyelmét. Tudni, hogy közel
ségének, valóságos kegyeimé
nek „morzsái" is megújíthatják
egész életünket! Ezért kiáltjuk:
Emlékezzél meg, Uram, irgal
mádról és kegyelmedről!
Szirmai Zoltán

Egyházi vezetők találkozása
a Győr-Sopron M egyei Tanács
vezetőivel
Értékes hagyománnyá vált év
eleji találkozásra hívták meg ez
idén is a Győr-Sopron Megyei
Tanács és a Hazafias Népfront
megyei szervezete az egyházak és
egyházi békemozgalmak veze
tőit. Emelte a január 30-i találko
zójelentőségét, hogy azon GyőrSopron Megye új vezetői, Szabó
Mihály tanácselnök és dr. Laka
tos László megyei párttitkár, va
lamint Vadász Anna, a Hazafias
Népfront megyei titkára számol
tak be a megye életéről, a népünk
és a megye társadalma előtt álló
időszerű feladatokról. Kiemelték
az egyházak segítségének, társa
dalmi szolgálatának a jelentősé
gét.
Dr. Pataky Kornél római kato
likus, dr. Nagy Gyula evangélikus

és Kovách Attila református püs
pökök - más egyházi felszólalók
kal együtt - a hazai egyházakra
ma három területen - a nemzet
közi életben, hazai társadal
munkban és az emberek szemé
lyes életkérdéseiben - váró közös
tennivalókról szóltak. Ugyanak
kor kifejezték köszönetüket a
Megyei Tanács és a Hazafias
Népfront sokirányú segítségéért,
amelyben a megyében élő egyhá
zak, gyülekezetek részesültek.
A Megyei Tanács fogadását
megelőzően dr. Nagy Gyula püs
pök Bárány Gyula győri esperes
kíséretében tett látogatást a me
gye új vezetőinél, akik Horváth
Antal egyházügyi titkárral együtt
megbeszélést folytattak az evan
gélikus egyházi vezetőkkel.

Evangélikus Elet

1 986 . február
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. február 16-án

„Álért jelent meg az Isten Fia, hogy lerombolja az ördög
munkáit’’ (ÍJn 3,8b).
VASÁRNAP - ..Ha megváltjuk bűneinket, hű és igaz ö:
i megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden
■ gonoszságtól” (ÍJn 1,9 - Jób 25,5-6 - Mt 4,1-11 - Zsolt
I 91). Ez az ige figyelmeztet: ma igazán siessünk az úrvacsoI rai oltárhoz. Szükségünk van erre a Krisztus közösségre!
I A nagyböjti idő a feltámadott és élő Jézus Krisztushoz
I vezet, az ő halálának győzelmén keresztül. Az értünk élő
I Úr vár ma minket, „amint vagyunk, sok bűn alatt", hogy
; átvegye, amit mi úgyse bírunk hordozni, és nekünk adja az
| ö megbocsátó szeretetét, ami elég életünk megtisztításához.
NÉTFő[- „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton
I kell járnod” (Zsolt 32,8 — Zsid 4,1 —Jak 4,1-10 - Un
t 4,7-16a). Sok függ attól, mit várunk, mit kérünk IstenünkI töl ebben a megcsendesítő egyházi időszakban. Sok utat
J bejártunk már haszontalanul, megszegényedve, kudarcok
ba fulladva. Csak meg ne keményedjünk emiatt! Mint akik
í! már túlvannak az útkeresésen. - Fogadjuk el, Istennek még
| egészen új tervei is vannak velünk, hetvenévesen és ágyhoz
I kötötten is. Ha alázatosan kétjük őt, meg fogjuk látni
\ továbbmenetelünk irányát. Ezt ígéri!
KEDD - „Közel van az Úr a megtört szívűekhez” (Zsolt
1 34,19 - Jel 2,9 - Rom 6,12-14 - Un 4,16b—21). Amióta
Jézus megváltói életével megnyitotta a mennyet, Isten
mindenhol és mindenkor közel van az emberhez. A hit
1 számára csupán karnyújtásnyira! - Mégis, aki figyeli Jézus
; mozdulatait, azt veszi észre, hogy van némi „részrehajlás”
I Istennél. Mintha azokhoz hajolna legközelebb, akiket „öz> vegyeknek és árváknak”, vagy „az én kicsinyeimnek” ne| vez. Ha pedig valaki még ezt is elmondja neki: „távozz
| tőlem, mert én bűnös ember vagyok”, azt egészen magához
I öleli...
SZERDA - „Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha
megtartjuk az ő parancsolatait” (Un 2,3 - Ezs 1,3 - Jak
1,12-18 - Un 5,1-8). Két ember közössége is azon múlik,
hogy mennyire veszik komolyan egymás gondolatait: ter
veit, szándékait, kívánságait. - Ha mi rendszeresen úgy
tesszük le a Bibliát, ahogy felvettük, úgy megyünk haza a
templomból, ahogy odamentünk, akkor Isten nem jutha
tott szóhoz együttíétünkben. Ilyenkor nem tudunk ma
gunk előtt sem elszámolni: mi értelme van ennek a bibliá-

Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. Pintér
Károly. Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 5.
| szeretetvendégség (fasori református gyülekezeti teI rém) Komjáthy Aladárné. Üllői út 24. de. fél 11.
I (úrv.) Szabó Erzsébet (szuppl.) Karácsony Sándor u.
I 31-33. de. 9. Szabó Erzsébet (szuppl.) Rákóczi át
I 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
I (magyar) Szabó Erzsébet (szuppl.) Thaly Kálmán u.
* 28. de. II. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla.
I Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11.
I (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. Kerepesi át 69. de.
I 8. Szabóné Mátrai Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél
I 10. Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos a. 22.
I de. 11. Reuss András. Vád át 129. de. negyed 10.
I Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsé
bet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep
' de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
Havasi Kálmán. Pestlőrinc Erzsébet-telep de. 8. Ha
vasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél
7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Rákospalota Klstemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de.
fél 11. Sashalom de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay
Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Kósa László.
Rákoscsaba de. 9. Kósa Pál. Rákosliget de. 11. Kósa
Pál. Rákoskeresztár de. fél 11. Kósa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11.
(német), de. 11. (úrv.) Nagy Gyula, du. 3. szeretetvendégség. Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós.
Óbuda de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XVI. Tartsay
Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de. 11. Takács
József, du. fél 7. Bucholich Márta. Modori u. de. fél
10. Pesthidegkát de. fél 11. Bucholich Márta. Kelen
föld de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura
Tibor, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi át 138. de.
9. Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Bu
dafok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillagbegy de. fél j
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György. I

zásnak és templomozásnak. Ha viszont Isten igéje irányítja
gondolatainkat és tetteinket - akkor már mások is észrevehetik, ennek az embernek valóban van Istene.
CSÜTÖRTÖK - „Ha így szeretett minket az Isten, akkor
mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást” (Un 4,11
- lMóz 4,9 - 2Kor 6,1-10 - Un 5,9-12). Ahány kereszt
található a templomokban, a lakásokban, útszélen és
nyakláncon hordva, az mind azt hirdeti nekünk: így szere
tett minket az Isten! - Sokszor mondják: „Kár annyit
beszélni a szeretetről, megkopott, meggyalázott szó az”.
Bizony, sok ilyen tapasztalatunk van, ha csak magunkat
nézzük. Jézus Krisztus keresztje viszont azt üzeni, hogy
semmit se gyengült és kopott meg Isten ereje, amely az ő
szeretetében van közel hozzánk, annyira, hogy minket is
szeretetre visz, még ellenségeinkkel szemben is. Tudja ezt,
aki él vele!
PÉNTEK - „Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás ré
szesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára,
Jézusra” (Zsid 3,1 — Zsolt 100,3 — Lk 22,31-34 — Un
5,13-21). Sok apostol, sok igehirdető és bizonyságtevő,
sok pap és főpap között kell keresnünk és rátalálnunk az
élő Igére, az üdvözítő Krisztusra. 0 mindig emberi tanú
kon keresztül jön hozzánk, de egyetlen prédikátor, a leg- |
szentebb életű tanú sem azonos ővele! Aki nem fárad bele
abba, hogy minden igehirdetéskor túlnéz a prédikátoron
az egyház Urát keresve, az mennyei hívásban részesül, az
egyetlen Főpap szájából, aki a keresztre feszített és feltá
madott Krisztus. Csak őt érdemes követni!
SZOMBATI - „Az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus
Jézusban jócselekedetekre teremtett, amelyeket előre elren
delt az Isten, hogy azok szerint éljünk” (Ef 2,10 - Hős 11,3
- lMóz 3,1-19 - 2Jn 1-13). Ez a mi kiváltságunk! Vigyázva
Böjt 1. vasárnapján az oitárteritő szí
mondom: ez a mi többletünk! így lesz életté az apostoli
ne: lila. A délelőtti istentisztelet oltári
bizonyosság: „Krisztus mibennünk!” így lesz az evangé
igéje: Mt 4,1-11; az igehirdetés alapigé
lium sokak öröme! Ha látják a mi jó cselekedeteinket, és
je: ÍJn 3,5-8.
ezért (!) kérdeznek a mi Krisztusunk után. - Mi nem
hitelesíthetjük Megváltónkat, de amit ő cselekszik álta
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTElunk, az a szeretetben alkotó Istent dicséri. Akkor is, ha
sok közömbös és érteden arc néz ránk. Viszont jó néhá- j LET A RÁDIÓBAN. 1986. február 23nyan éppen az életfolytatásunkra kiváncsiak.
t án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
Simonfay Ferenc
tőfi rádió. Igét hirdet: Lehel László, Dunaharasztí lelkész, az Evangélikus Élet
felelős szerkesztője.

Felvétel a Levelező
Teológiai
Tanfolyamra

Evangélikus egyházunk lelké „egyházi használatra” megjelölés
szeinek képzése a budapesti Teoló sel egyházközségi lelkész is hitele
sítheti. Az akadémiai tanulmányi
giai Akadémián történik.
A Magyarországi Evangélikus Egy
Akik a Teológiai Akadémiára idő öt esztendő.
ház Teológiai Akadémiája felvételt hir
Az
Akadémia
hallgatói
kötele
felvételüket óhajtják, felvételi kér
det az 1986 őszén kezdődő hároméves
vényüket az Akadémia Felvételi zően lakói a Teológus Otthonnak,
Levelező Teológiai Tanfolyamra. Vár
Bizottságához címezve, az Akadé ahol lakást és teljes ellátást kap juk azoknak a gyülekezeti vezetőknek,
mia Dékáni Hivatalának (Buda nak. A jó tanulmányi eredményt presbitereknek és gyülekezeti munká
pest XIV., Lőcsei út 32. 1147) elért és rászoruló hallgatók ösz soknak jelentkezését, akik hitükben és
töndíjban is részesülhetnek.
1986. június 10-ig nyújtsák be.
ismereteikben jobban elmélyedve kí
A Felvételi bizottság döntését vánják végezni gyülekezeti szolgálatu
Az akadémiai felvételi kérvény
hez a következő okmányokat kell felvételi vizsga előzi meg. Ennek kat.
mellékelni: 1. születési bizonyít időpontjáról a Dékáni Hivatal kel
A Tanfolyam ideje alatt szeptember
vány, 2. a legmagasabb iskolai vég lő időben értesíti a jelentkezőket. től decemberig, ül. februártól májusig
zettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. A Felvételi vizsga anyaga a követ havi egy alkalommal kétnapds (szom
helyhatósági vagy más bizonyít kező:
bat-vasárnapi) konzultációt tartunk az
vány, amely a kérelmező lakását,
írásbeli zárthelyi dolgozat után Akadémián. A félévi kollokviumok
szociális helyzetét, szülei foglalko szóbeli vizsga következik, mind ideje január és június hó.
A felvételi kérvényeket az Akadémia
zását és keresetét, ill. szociális vi kettő a következő anyag ismereté
dékáni hivatalába (1147 Budapest, Lő
szonyait feltünteti, 4. orvosi bizo ből áll:
nyítvány, amely igazolja, hogy a
1.
Általános bibliaismeret (a csei út 32.) 1986 május 10-ig kell bekül
jelentkező főiskolai tanulmányok négy evangélium és Mózes öt deni. A kérvényhez a következő okmá
ra és lelkészi pályára alkalmas, könyve), 2. Luther Márton Kiská nyokat kell mellékelni:
a) születési bizonyítvány;
5. keresztelési bizonyítvány, 6. kon téja, 3. Énekeskönyvünk Lutherb) érettségi bizonyítvány;
firmációi bizonyítvány, 7. részletes énekei, 4. A „Hitünk-életünk” cí
c) keresztelési bizonyítvány;
önéletrajz, mely feltárja a kérelme mű hittankönyv, valamint dr.
d) konfirmációi bizonyítvány;
ző családi és társadalmi körülmé Prőhle Károly: Az Evangélium
e) gyülekezeti és lelkészi ajánlólevél;
nyeit, valamint a lelkészi szolgálat igazsága c. tankönyv anyagának
f) eddigi egyházi működésről szóló
ra jelentkezés okait, 8. esetleg egy ismerete, 5. Dr. Fabiny Tibor: bizonyítvány;
házi működésről szóló bizonyít Egyházismeret c. jegyzet, amelyet
g) kézzel írott részletes önéletrajz,
vány. - A felvételhez szükséges az kérésre megküldünk. 6. Az Evan amely feltárja a jelentkező családi és
illetékes lelkész bizonyítványa, gélikus Élet, a Lelkipásztor, a társadalmi körülményeit, valamint a
mindenesetre annak a lelkésznek Theologiai Szemle és a Diakonia Tanfolyamra jelentkezés okait.
A lelkészi ajánlólevelet, valamint a
ajánlása a jelentkező lelkészi pályá 1984. és ez évi anyagának vázlatos
ra való alkalmasságáról, aki a fo ismerete, 7. A magyar történelem, gyülekezeti presbitérium véleményét
tartalmazó levelet vagy jegyzőkönyvi
lyamodónak az utóbbi időben a 8. Magyar nyelv és irodalom.
lelkipásztora volt. - Ezt a bizonyít
A fenti anyaghoz esetleg szüksé kivonatot, amely a jelentkező részletes
ványt a lelkészi hivatal a kérvény ges segítségért a jelentkező fordul jellemzését tartalmazza, az ületékes lel
nyel egyidejűleg küldje meg külön jon bizalommal gyülekezeti lelki- kész a kérvénnyel egy időben külön
levélben küldje el az Akadémia dékán
levélben közvetlenül az Akadémia pásztorához.
jának.
dékánjának címezve. Az okmányo
Kérjük a lelkészeket, hogy a fen
A Felvételi Bizottság döntéséről és a
kat eredetiben kell beküldeni, de ti hirdetményt mielőbb, majd hús Tanfolyamra vonatkozó részletesebb
indokolt esetben hiteles másolat vét ünnepén is olvassák fel a gyüle tudnivalókról levélben értesítjük a fel
ban is lehet mellékelni. A másolatot kezetekben.
verteket.
"N

. a Könyv is Élet,
és él, mint az Ember igy él: emberben könyv
s a Könyvben az Ember.”
(Tóth Árpád)
Szép Kiadású, gondosan összeállí
tott mini-könyvek sorakoznak íróasz
talomon: a Ságvári Endre Nyomdaipa
ri Szakközépiskola tanulói készítették
érettségijük alkalmával. Kiskönyv so
rozatukat Babits Mihály emlékére Indí
tották el, aki a század elején Iskolájuk
ban tanított. Ha ebekre a kis irodalmitörténelmi értékekre nézek, több mint
fél évszázaddal ezelőtti diáklányok ha
sonló, kezdeményező munkája jut
eszembe.
A Deák téri Evangélikus Leánygim
názium - akkor még Evangélikus Le
ánykollégium néven Ismert - elődjében
a diáklányok ugyancsak egy kis könyv
kiadásával örökítették meg érettségijü
ket s az Iskolában eltöltött nyolc esz
tendő emlékét. Károli Gáspár: Két
könyv-ét jelentettük meg. (Magyar iro
dalmi ritkaságok. Szerkeszti: Vajthő
László. V. szám.) Milyen csodálatos
dolog volt, hogy egy-egy napra beül
hettünk a Széchényi Könyvtár akkor

A

még a Nemzeti Múzeum-i helyiségébe
- tudós kutatók közé - és a nehezen
olvasható, töredezett kéziratról másol
tuk, ugyancsak kézírással a nyomdai
előkészítésre kerülő kis könyvet. Munkánk-adta élményeinkről rendszere
sen beszámoltunk kitűnő irodalomta
nárunknak, dr. Zelenka Margitnak.
A kiadásra is mi, ill. szüléink adták
össze a pengőket. Lexikonokban is
megemlített munkánkhoz igazgatónk,
dr. Bóhm (Bánkuti) Dezső Irt előszót.
Károli G áspár Szent Bibliája megje
lenése 350. évfordulója alkalmából Is
mételten megjelent a KÉT KÖNYV, ak
kor már a budapesti Evangélikus Le
ánygimnázium kiadásában, a Magyar
irodalmi ritkaságok 50. köteteként.
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel el
látta Harsány! András. Előszót dr. Bán
kuti Dezső és Jablonovszky Piroska, a
Leánygimnázium önképző körének el
nöke Irt.
Igy lett egykori iskolánk az iroda
lomtörténetünk szám ára komoly érté
ket jelentő „kiskönyv” kiadója. Es
öröm látni, hogy kezdeményezésünk
nek van folytatója a Ságvári Endre
Nyomdaipari
Szakközépiskola
és
Szakmunkásképző Intézet diákjai kö
zött - Téglás János történelem-ma
gyar szakos tanár lelkes vezetésével:
mini-könyveikben a magyar irodalom

legnagyobb értékeivel búcsúznak is
kolájuktól.
Schelken Pálma

/---------------------------------------- \
Lutheránia
É nek é s Z enekar
február 16-án du. 6 ó rak or
a D eá k téri tem p lo m b a n
J . S . B A C H M Ü V E IB Ő L
k a n tá ta -estet
tart.

Műsor:
C -m oll fa n tá zia és fú ga
C hrist la g in T o d esb a n d en
- 4 . k a n tá ta
N é g y böjti k orálelőjáték
B rich d em H u n g rig en d ein
B rot - 39. k an táta

Közreműködnek:
V erebics Ib o ly a , S á n ta Jolán,
M ezei R ó b ert, B erczelly
István

Orgonái:
Trajtler G á b o r

Vezényel:
W eltler Jenő

Igét hirdet:
P in tér K á ro ly

A belépés díjtalan.
L

.

j

R o szik M ih ályn é
Azok közé tartozik, akik az első
kántorképző tanfolyamon vettek
részt, 1949-ben. Egyházunknak ez
volt az első próbálkozása, s akkor
még Budapesten és 9 hónapig fog
lalkoztak a jelöltekkel. Peskó
György vezette a tanfolyamot.
„Menyasszonya voltam egy segéd
lelkésznek és arra gondoltam, hasz
nát vehetem kántori tudásomnak.”

„Egy stuttgarti evangélikus gyülekezet
kántoraként indult”

A H-moll mise
- Rillinggel
A z elm últ években szám os H -m oll m ise előadást hallottunk - a B ach
évben különösen is - tem plom okban és hangversenyterm ekben egyaránt.
M ég is nagy várakozás és érdeklődés előzte m eg a január 14-re a Z en eak a
dém iára és 15-re a K ongresszusi K özpontba hirdetett H -m oll m isét, m elyet
ezúttal nyugatném et karm ester vezényelt. H elm ut R illing eg y stuttgarti
evangélikus gyülekezet kántoraként indult, é s a k eze alatt m űködő kórussal
együtt nőtt híressé. H azájában úgy tartják szám on, m int a legjobb orató
rium -karm estert. A z értő m agyar közönség kíváncsi volt, mi újat tud m ég
m ondani a H -m oll m isével, hiszen annyian old ották m ár m eg e zt a felad a
tot: a mü n agysága mindig egyszerre volt siker, az előadóknak pedig a
legsikerültebb előad ás után is hiányérzet.

Rilling bizonyított. A közönség
kritikus szemmel figyelt, hogyan
vezényel, és kritikus füllel hallga
tott, milyen zene támad keze nyo
mán. De a zene hallatán eltűnt a
kritikus figyelem, maradt a lenyű
göző muzsika, melynek hatása alá
kerültünk mindannyian. Rilling
képességei közé tartozik, hogy a
két és félórás művet partitúra nél
kül vezényelte, úgy, hogy egyszerre
tartotta kezében a legkisebb részle
teket, a hangsúlyokat, dinamikát,
tempóárnyalatokat, és egyszerre
mutatta a tétel teljes nagy ívét. Sőt:
a tételek között alig hagyott lélegzetnyi szünetet, így a mű pompás,
nagy egésszé formálódott.
Rilling azonban mindezt nyil
vánvalóan nem tudta volna megje
leníteni, ha nem áll rendelkezésére
a hangszeresek és énekesek jóval
átlagon felüli gárdája. A szólisták
- gondos válogatás eredményeként
- mind egyféle hangminőségűek
voltak, világos, könnyű, barokk
színezetűek, a tiszta intonáció
nagy többletével. Ennek a. követel
ménynek tökéletesen megfelelt a
szoprán szólistaként beugró Vere
bics Ibolya. A külföldön élő Há
mori Júliát az Agnus Dei tételben
csodálhattuk meg. Armin Udo te
norja mindent nyújtott, amit e leg
magasabb zene megkövetelt: du
ettben az alkalmazkodást, szóló
ban a szöveg és zene legtermészete
sebb együvé tartozását. Gáti István
szólója is a ritkán hallható nagy
ellentetet foglalta magaba: basszusa világos volt és áttetsző. (A szó
listák közül ketten is a Lutherániában kezdtek el oratóriumot éne
kelni!)
A zenekar megválasztása is a le
hető legjobban történt: a Rolla Já
nos által vezetett Liszt Ferenc Ka
marazenekar eleve elkerülte a nagy
szimfonikus hangzások kísértését.
Az együttes közismert erényei: hal
latlan pontosságuk és egymásra fi

gyelésük ezen az előadáson is meg
mutatkoztak. A kedvvel való mu
zsikálás - amely oly ritka zeneka
rainknál - üdítőleg hatott. Nyilván
Rilling is ezt érzékelte, mikor
olyan sokat kívánt tőlük igényes
mozdulataival.
A karmester magával hozott há
rom trombitást. Ezek a karmesteri
pálca vékonyságú trombitákon a
legnehezebb részeket^ is kristálytisztán játszották. Ha kellett, ezüs
tösen csilingelve az egész együttes
fölött, ha kellett, pianisszimóban a
többi szólamba beleolvadva.
^ A Magyar Rádió és Televízió
Énekkara legjobb kórusaink közé
tartozik. Énektechnikájuk magas
szintű, a karéneklés minden mes
terségbeli ismeretének birtokában
vannak. Akik azonban hallották
már a lipcsei Tamás-templom fiúkórusát énekelni, azok, ha Bachot
hallanak egy kórustól, a lipcseiek
hangzásbeli megközelítését kíván
ják hallani. A rádiókórus minden
muzikalitása és karmesterre figye
lése ellenére sem tudta az igazi
Bach-i oratórium hangulatot meg
teremteni. Erre a feladatra egy jól
felkészített, fiatalabb énekesekből
álló kórus jobban megfelelt volna.
(Vannak ilyen kórusaink.)
Ezen az emlékezetes -estén sok
olyasmit hallottunk, amiről hoszszan lehetne beszámolnunk. Le
hetne az előadásban érvényre jutó
stílusirányzatok elemeiről beszélpi^y^gy a reme^ül^ megfgra^á^t,
rendkívül szuggesztíven ható téte
lekről szólani. De a zenét szavakba
foglalni oly nehéz...
A H-moll mise ezen az estén még
nagyobbra nőtt szemünkben. Fen
sége és csodás szépsége új oldalak
ról mutatkozott meg. Rilling tehet
sége és lelkesedése pedig lázba ho
zott mindnyájunkat, előadókat és
hallgatókat egyaránt.
Trajtler Gábor

HAZAI ESEMÉNYEK
Február 23-án délután
6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT

Ezen a tanfolyamon még igen
alacsony színvonalon történt a kar
vezetés oktatása, a pedálozást pedig
éppen csak elméletileg ismertették a
tanulókkal. A súlypont a harmóniumjátékra esett. Roszik Mihály
né, aki már mint nyugdíjas látja el
a szolgálatot, szerencsés volt. Gyer
mekkorában zongorázni tanult, így
nem okozott különösebb gondot a
harmóniumra való átállás. Annál
nagyobb problémát idézett elő,
amikor az alberti orgonát felújítot
ták 1965-ben s normális pedállal
látták el. Az emberi akarat azonban
minden nehézséget leküzd. A papné
megtanult pedálozni, s a gyülekezet
életében háromszor változott ének
dallamokat művészi ihletettséggel
tanította és tanítja.
Hetente kilenc alkalommal ül az
orgonapadra, régen a szlovák isten
tiszteleteket is kísérte.
Legkedvesebb szolgálata mégis a
karvezetés. 1969 böjtjén kezdte
szervezni az akkor még csak 8 tag
ból álló kórust, ma közel 40-en gya
korolnak, hetente háromszor. Janüártól húsvétig szinte minden va
sárnap gazdagítja az énekkar a li
turgiát, s gyakran vállalnak ven
dégszolgálatokat is.
Temetéseken, esküvőkön fel
csendül a hangja, az istentisztelete
ken az orgona szakavatott megszólaltatója. Mégis arra büszke, ha a
három „M”-betűs - Miklós, Melit
ta, Márta nevű - gyermeke közül
valamelyik odahaza tartózkodik és
az orgonapadhoz ül. „Játékuk vallja - különb, mint az enyém”.'
Ilyenkor Isten iránti hála járja át
szivét.
Régen mögötte vannak az első
lámpalázas idők, orgona és énekkar
engedelmes eszköze a törékeny
papnénak.

Virág Endre
orgonái
Házassági évforduló
Dr. Fekete Zoltán országos felügyelő
és felesége Serdült Irén házasságköté
sük 50. évfordulóját ünnepelték a faso
ri templomban a február 2-i istentiszte
lethez kapcsolódóan Szirmai Zoltán es
peres szogálatával. (Gál 6,2 - lK or 13).
Varga József feleségével, Csizmadia
Erzsébettel, népes családja körében ün
nepelték aranymenyegzőjüket a rákospalotai gyülekezetben. „Uram ne vond
meg tőlem irgalmadat! Szereteted és
hűséged őrizzen szüntelen.” (Zsolt
40,12).
Halálozás
Túrmezei Jánosné, sz. Jakab Erzsé
bet a gércei gyülekezet volt papnéja 77.
éves korában f. é. január 28-án rövid
szenvedés után csendben elhunyt. Te
metése Nagykanizsán f. é. február 3-án
volt. „A szeretet soha el nem fogy” /I
Kor 13,8.”
Bán Gábor nyugdíjas mérnök, a budapest-fasori gyülekezet felügyelője
életének 71. évében elhunyt. 18 even át
töltötte be hűségesen felelős tisztét. Te
metése február 17-én, hétfőn du. Vi3
órakor lesz a rákoskeresztúri Újközte
metőben. „Légy hű mindhalálig..
Vida Sándor a nagyacsádi gyülekezet
20 éven át volt harangozója és templo
ma gondozója 82 éves korában elhunyt,
Pápán temették el volt gyülekezete
nagyszámú részvételével. A gyülekezet
,gyászistentiszteleten emlékezett meg
lüséges és szolgálatait pontosan végző
szolgájáról. Gyermekei szép adomány
nyal örökítették meg édesapjuk emlé
két. „örvendez az én szivem az Úrban!”
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Simon Gyuláné született Horváth Ida
az Evangélikus Élet buzgó olvasója, a
mezőlaki gyülekezet áldozatokban hű
séges elöljárója 73. évében hosszan tar
tó betegség után csendesen elaludt. Te
metése január 15-én volt gyülekezete és
a lakosság nagy részvételével. „Tudom,
hogy az én Megváltóm él!”
Helyreigazítás. Lapunk február 9-i szá
mában a második oldalon képcsere
történt. Olvasóink szives elnézését kér
jük.
Szerkesztőség
Lapunk elmúlt heti számában megje
lent D. Bonhoeffer vers fordítói mun
káját Rejtő Mária végezte.
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így kezdődött
az európai Segélykiáltás
keresztyénség a tengerentúlról
- hol tart ma?
ApCsel 16,8-10
A megállás nélkül átszelt és kitérő nélkül elkerült városok után Pál
[és két társa Tróászba érkezett. Va
lamikor itt vivták a görögök és a
trójaiak legendás harcaikat, melye
ket Homérosz énekelt meg múlha
tatlan szépségű versekben. Xerxész
perzsa király is itt vonult fel GörögJország meghódítására. A fiatal ma■cedón hadvezér, Nagy Sándor, itt
1 szállt partra, hogy legyőzhetetlen
■seregével Ázsiát is uralma alá hajt
ása. A város azóta is élénk forgalmú
kikötő. Ázsia ezen keresztül küldte
I kincseit nyugatra, s Európa katolnái, tanítói, kereskedői és kaland■ vágyói itt léptek Ázsia földjére. Is
ten Lelke ide hajtotta, sürgette a
n három vándort. Vajon miért? Előt
tük a tenger kékje, s azon túl az
ismeretlen, távoli világ. Nem maJ radt sokáig ismeretlen.
A legelső éjszakán követ érkezik
I hozzájuk a tengeren túlról. Pál előtt
■ látomásban megjelenik egy görög
I férfi. Kérés, hívás van a tekintetében, segélykiáltás: „Jöjj át Macedó
niába, légy segítségünkre!”

ban is sóvárog és kínlódik a lélek
Krisztus ismerete nélkül. Tudta
nágyon jól, hogy nem rájuk van
szüksége Európa népének, hanem
Megváltójukra, akinél megvan
minden, ami görögökön, rómaia
kon, Európa minden népén való
ban segíteni tud. „A látomás után
nyomban igyekeztünk elmenni
Macedóniába, mert megértettük,
hogy oda hívott minket az Isten,
Hogy hirdessük nekik az evangéliu
mot.”
Az arányok azóta sokat változ
hattak, de a lényeg nem, a keresz
tyén Európában sem. Áz egyház
bizonyságtevői ma is egy gazdag,
önelégült, saját eszközeire támasz
kodó világgal kerülnek szembe. Is
meretei gazdagodásával, technikai
eszközei tökéletesedésével az em
ber mindig függetlenülni véli ma
gát Istentől. Áz elvilágiasodás ami talán Európában öltött legna
gyobb mértéket - mindig eltávolo
dást jelent a vallási tanításoktól és
a hitbeli igazságoktól. Nem alap
nélkül beszélnek ma új pogányság
Európában. Bár a macedón
J A tengeren túl gazdag, művelt és ról
férfi segélykiáltásai is hangzanak.
I hatalmas világ volt. A görög köl- A megoldatlan problémájú, csőd
I tők verseit, a filozófusok bölcsessé- be jutott,- kiábrándult, sérült lelI gét, a rétorok ékesszólását ismer- keknek is sok példája van. De
ték Ázsiában is. Vallás is volt na megvan-e Krisztus tanúiban is a
gyon sokféle. A hatalom is nyuga bizonyosság afelől, hogy a lélek
ton székelt. Arról jöttek a légiók, nagy ínségére ma sincs más megol
■ és a provinciák adóit is arra vitték. dás mint a keresztfán szerzett bűnIOtt bizonyára meg lehetett min bocsánat, az Istennel való megbé
den, ami az embereket megelége kélés és a Szentlélek-munkálta
dettekké és boldogokká tehette. életújulás. És ezzel éppen a keresz
I Most mégis annak a világnak a tyén egyház, a keresztyén hívő
képviselője kiált segítségért Kelet szolgálhat. A mai Európában is.
fiaihoz.
Legyen kész ma is az egyház kül
Pál ebben a látomásban értette dötte áthidalni a távolságokat,
meg, miért kísérte őket útjukban a szembenézni az ismeretlennel, és
Szentlélek tiltakozása, amikor meg hinni az evangélium megoldást ho
akartak állni valahol bizonyságté zó erejében mindenki' számára és
telre. A tengerentúli világ várta minden esetben.
őket. A gazdag, a művelt nyuga- - . . 1,.
f-ii • r V o v m ö 'j ■Csepregi Béla
I ton, a nagy birodalom központjá
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Az Ökumenikus Tanács
közgyűlésének nyilatkozata

Arnulf Overland

A parancsolatok
Csak amit tettél, tudhat tanúskodni érted.
Jobbodat kesztyűvel, gyűrűvel ne kísértsed.
Becsüld meg szavaid, a te egyetlen éked.
Szólltnak majd indulnod téged is, nincstelent
A szived ékesítsd fel, lesz mégis jpncs veled.
Ifjúságodhoz hű maradj, békéd abban leled.
Van nálad nagyobb. Nézd a hegyet, a fenyőket.
Amiért harcolsz, az is életednél erősebb.
De nem taposhatsz rá, ki térdre hullt előtted.
Egyetlen atyádfia sem tiéd.
Nem bírhatod házát, földjét, semmijét.
Körülülhessék asztalod, ha megfőtt az ebéd.
Minden nőt nem szerethetsz úgy, hogy megőrizd arcod.
Fontold meg, kihez fűzhet igaz érzés, igaz gond.
Már csak tenmagadért is, szeretned kell egy asszonyt.
Tiszteld anyád és gyermekeid, hogy ők is tiszteljék maguk,
ekképp nem válik fiadból szolga, gyáva és hazug,
ki csak a jólétet lesi, ameddig élni tud.
Tilos neked gazdag ház kapujába odaállnod.
Kilökik majd a konyhaajtót. Be ne tedd a lábod.
Az igazságot nehogy áruba bocsásd. Nem a sajátod.
Meg ne ítéld, ki elbukott, csak sorsa lett a veszte,
így szólj szivedhez: Ez egyszer ő volt, s nem te.
Hajts fejet, és burkolózz fájdalmadba, szégyenedbe.
Fehér ruhád alatt nem lapulhat hosszú kés.
Nem mondhatod, hogy: Én bűntelen vagyok. Hol, aki velem
szembenéz?
Öltözötten s meztelenül is, mindig csak vágyaidnak élsz.
Felebarátod kenyeréből nem emelhetsz magadnak boltot.
Se szívedben, se kedvesed ölén nem ejthetsz csalással foltot.
Ha életet oltasz ki, életeddel kell lakolnod.
(Bemáth látván fordítása)
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CSORVÁS

A Magyar ENSZ Társaság
intézőbizottságának ülése
Január 28-án ülést tartott a Ma
gyar ENSZ Társaság intézőbizott
sága. A tanácskozást Simái MiI hály akadémikus, a Társaság elnö
ke nyitotta meg. Ezt követően is
mertette azt a felhívást, amelyet a
közelmúltban Genfben az ENSZ
szervezésében á békeév nyitó ese
ményeként megtartott „Együtt a
békéért” elnevezésű konferencia
bocsátott ki. Az intézőbizottság
egyetértését fejezte ki a felhívással,
amely lehetségesnek mondja a
nemzetközi helyzet javítását és a
biztonság megszilárdítását.

Dr. Gömbös Ervin főtitkár be
számolt a Magyar ENSZ Társaság
1985-ben végzett munkájáról és is
mertette az 1986. évi munkatervet.
Ezt követőén Dr. Somogyi Fe
renc külügyminisztériumi főosz
tályvezető tájékoztatót tartott az
ENSZ-közgyűlés 40. jubileumi
ülésszakáról.
Az intézőbizottság üresén a ma
gyarországi egyházak képviseleté
ben dr. Nagy Gyula evangélikus
püspök és dr. Aranyos Zoltán zsi
nati tanácsos, az Egyházközi Bé
kebizottság főtitkára vett részt.

Rajongásig szerette szülőföldjét, Kemenesalját. 1808-ban írta „Bífcsúzás Kemenesaljától" c. költeményét:
Messze setétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejté a Bakony erdeje,
Szülőföldem képedet:
Megállók még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!
Vegyétek bús könnyemet”...

FOTÓ. Szeverényi

Berzsenyi Dániel
1776-1836
EMLÉKEZÉS HALÁLÁNAK M ÁSFÉLSZÁ ZA D OS
ÉVFORDULÓJÁRA
(2. BEFEJEZŐ RÉSZ)

Az elválás fájdalmából született ez a remek költemény. Mély vallásos
ságából fakadt a „Fohászkodás" c. himnusza:

Új oltárt épített
a gyülekezet. Az új oltárt,
asztalt, szó&zékfif ,éf keryszfet
Szeverényi János tervezte,.
Paulik Péter felügyelő és
felesége adományozta és
Táborszky László esperes
szentelte fe l a gyülekezeti
teremben. A bibliaórások
műanyag padlót vásároltak
a terembe. Bevezették a gázt is
az irodába és gyülekezeti
terembe. A gyülekezet egy
asszonytagja irodaberendezést
vásárolt. Jelenleg folyik két
harangjuk villamosítása.
Tavasszal szeretnék a templom
kupoláját is lefesteni és
a gyülekezeti termet
kibetonozni.

Reagan elnök tavaly novembe
ri genfi csúcstalálkozója, me
lyen közös nyilatkozatban kife
jezésre juttatták azon tö rő d é 
süket, hogy gátat vetnek a fegy
verkezési versenynek és csök
kentik a nukleáris háború ki
robbanásának veszélyét, mivel
„az atomháború nem vívható
meg és nem nyerhető meg". Az ■
új szovjet békeprogram a genfi
csúcstalálkozón tett ünnepé
lyes nyilatkozat konkretizálása
lehetőséget kínál a szavakról a
konkrét tettekre való áttérésre.
A szovjet kormány a genfi
csúcstalálkozó óta egy sor
egyéb konkrét javaslatot is tett,
afnelyek meggyorsíthatják a
genfi és a bécsi leszerelési tár
gyalásokat és újabb 3 hónappal
egyoldalúan meghosszabbítot
ta minden nukleáris robbantás
ra vonatkozó moratóriumát.
Most az Amerikai Egyesült Ál
lamok kormányán a sor, hogy
a józan észre hallgatva mi
előbb fogadja el a felkínált le
hetőséget, álljon el azerőpolitika hangoztatásától és a mind
veszélyesebb fegyverrendsze
rek előállításától. Az ENSZ bé
keévében kérjük az Egyesült
Államok kormányát,
hogy
hagyjon fel a fegyverkezési
verseny világűrre történő kiter
jesztésével és a többi érintett
atomhatalommal együtt tegyen
érdemi lépéseket arra, hogy
az évezred végére nukleáris
fegyverektől mentessé váljék
Földünk.
A Magyarországi Egyházak
ökumenikus Tanácsa felhívja a
világ egyházait, gyülekezeteit,
ökumenikus és felekezeti vi
lágszervezeteit és minden
egyes keresztyén embert, hogy
Isten hitüktől és a teremtettséget féltő aggodalmuktól vezé
relve tegyenek meg minden tő
lük telhetőt azért, hog a 2000.
év küszöbét az emberiség
atomfegyverek nélkül lépje át.
A huszadik század végén élő
emberiség nem hagyhatná
szebb örökséget a következő
generációkra, mint azt, hogy
megszabadítja őket a nukleáris
világégés rémétől. Erre biztat
bennünket a Szentlrás szava
is: „Amit tanultatok és átvette
tek, hallottatok és láttatok is
tőlem, azt tegyétek és veletek
lesz a békesség Istene!” (Fii.
4,9)

tapasztalatai alapján írta meg 1833-ban „A magyarországi mezei szorga
lom némely akadályairól szóló tanulmányát, melyben a birtokok elosztá
sát bírálja és a termelékenység alacsony voltát. Kifogásolja a nemesség
és a jobbágyság műveltségi elmaradottságát, a fényűzést és a jobbágyok
kal való rossz bánásmódot. Kazinczy Ferenchez írott epistolájából kiér-'
ződik, hogy a felvilágosodás eszméit magáévá tette:
Mi az hát, ami a magyart emelheti?
Valóban nem más, mint az ész s erkölcs:
Csak úgy állhat meg a mi testünk,
Ha az lélekkel s erővel teljes.
A miveletlen föld csak gazt terem;
A lélek is csak úgy emelkedik
A józanság tisztább világához,
Ha a tudományok és ismeretek
Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának.
Utolsó éveiben betegeskedése Niklához kötötte és itt is halt meg 1836.
február 24-én. Horváth József, a fiatal vései lelkész mondott felette
gyászbeszédet és verses búcsúztatót. Példabeszéd 3,13-18 alapján „Bol
dog ember, aki megnyerte a bölcsességet és az az ember, aki értelmet
szerez”... (1932. évi Luther-Naptár. D. Payr Sándor.)
A Magyar Tudományos Akadémián Kölcsey 1836. szept. 11-én meg
ható emlékbeszédet mondott felette, hogy kiengesztelje a megholt költő
társ szellemét.
1860-ban június 14-én nagy országos ünnepség keretében emlékeztek
a síremlék felállításakor a nagy költőre. A síremlék déli részét lant díszíti
a költő soraival:
„A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból kitör és eget kér”.
A felavatáskor az ünnepi beszédet dr. Székács József evangélikus
püspök, az ország papja mondta.
„Berzsenyi verseinek gondolati mélysége és csodálatosan szép muzsi
kája több magyar zeneszerzőt is megihletettj de Berzsenyi költészetének
egyetemes értékei a legteljesebben Kodály Zoltán zenei feldolgozásaiban
fejeződnek ki” (Sára Péter Berzsenyi Emlékmúzeum Niklán. (1967.)
Berzsenyi Dániel halálának másfélszázados évfordulóján csendes hála
adás van magyar népünk szivében. Legyen áldott emléke!

„Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.”...
Kis Jánossal való barátságát „Kishez" c. szép ódájával örökítette meg.
Hasonló emléket állított unokahúgának, Dukai Takách Judit költőnőnek
is.
Kölcsey, aki a nemzetnek a Himnuszt adta, 1817-ben keményen bírálta
költészetét. Ez mélyen elkeserítette s egész életében nem felejtette el.
Igazoló válaszát abban az időben nem közölték, csak 1825-ben jelentet
ték meg Észrevételeit a Tudományos Gyűjteményben. Ebben az időben
gazdasági gondok és betegség is hátráltatta költői munkásságában.
Niklai otthonában 1814-ben meglátogatta Wesselényi Miklós, reformpolitikus, az Akadémia tagja, Döbrentei Gábor az Ákadémia tagja és
Pataky Mózes. Kertjében elültettek három fát. Kettő még ma is őrzi a
látogatás emlékét. Fiait, Farkast és Lászlót felvitte a soproni evangélikus
líceumba. Maga is velük lakott. Ritkán találkozott Kis Jánossal, akkori
soproni lelkésszel, dunántúli evangélikus püspökkel, aki igyekezett vi
gasztalni, felvidítani s Kölcsey iránt is engesztelni, „de én reá eléggé hatni
nem tudtam s kevés idő múlva visszatére Somogyba”. (Kis János Emlé
kezései.)
1829- ben Kis János evangélikus püspök Somogybán tartott egyházlá
togatást. Egy napot töltött Niklán. Ez után a találkozás után írta Berzse
nyi Kazinczynak: „Magammal békés vagyok s az emberekkel s nyugal
mam tökéletes”.
1830- ban a Magyar Tudómányos Akadémia rendes tagjává választot
ta. Ennek egyik ülésén találkozott vele Kis János utoljára.
Szükségesnek látta g magyar gazdasági élet megreformálását. Saját

A Magyarországi Egyházak
ökumenikus Tanácsának tag
egyházai többször kifejezésre
juttatták azt a hitükből fakadó
meggyőződésüket, hogy Isten
teremtett világának és azon be
lül az emberiség életének és
létének megőrzése erkölcsi kö
telesség. A Magyarországi
Egyházak ökumenikus Taná
csának 1986. február 12-én
. megtartott közgyűlése ezért
üdvözl i azt az átfogó és hosszú
távú leszerelési programot,
amelyet Mihail Gorbacsov, az
SZKP Központi Bizottságának
főtitkára 1986. január 15-i nyi
latkozatában ismertetett.
A szovjet békejavaslat há
rom szakaszban olyan konkrét
leszerelési intézkedéseket ja
vasol, melynek végén az öszszes nukleáris fegyver eltűnne
Földünkről és az emberiség az
atomkatasztrófa réme nélkül
léphetne a harmadik évezred
be. Ezek a legújabb leszerelési
kezdeményezések
remény
séggel töltenek el minden bé
kére törekvő embert, hogy még
van lehetőség a fegyverkezési
hajsza megállítására és viszszaforditására.
Az elmúlt hat év hideghábo
rús motívumoktól terhes idő
szakában megkönnyebbülést
jelentett Gorbacsov főtitkár és

A költő síremléke a niklai temetöbep

Mesterházy Sándor

Evangélikus Elet
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Hogyan vezet Isten?

IGÉJE

\
Felkészít
.
a feladat vállalására
Biztosan nagyon / örültetek,
amikor szüléitektől valami nagy,
felelősségteljes feladatot kapta
tok. De talán egy kis szorongás
is volt bennetek: „Vajon képes
vagyok-e én erre? Vajon tudome teljesíteni ezt a feladatot?”
Valahogy így érezhetett az
az ember is, aki.t Isten, mint
utolsó prófétáját küldte az em
berek közé: Hirdesse az Üdvö
zítő, a Messiás eljövetelét. Ke
resztelő Jánosnak jutott ez a
megtisztelő feladat osztályré
szül. Neki lesz a kötelessége
előkészíteni az emberi szíveket
a Megváltó fogadására. Az lesz
a feladata, hogy megismertes
se bűnös voltukat és az Isten
igazságos haragját a bűn
miatt. Azért, hogy az emberek
vágyakozzanak a Szabadító
után. Nehéz hivatás volt ez a
számára. De Jánosnak teljesí
tenie kellett küldetését, fgy jövendöltette meg Isten Ézsaiás
prófétával: „Kiáltó szó fogja
felhívni az emberek figyelmét
arra, hogy a Megváltó eljött er
re a világra."
Mi mindannyian kaptunk Is
tentől küldetést. Feladatul kap
tuk: Szavainkkal és életünkkel
mutassunk rá Jézus Krisztusra.
Ahhoz a Jézushoz hívjunk em
bereket, aki meghalt bűnein
kért: Megváltást és szabadu
lást hozott nekünk. Azonban,
hogy ezt a munkát végezhes
sük, szükségünk van valamire.
- János, hogy felkészülhessen
erre a nehéz munkára, kiment
a pusztába. Ott egyedül volt
Istennel. Imádkozott: erőt és
bölcsességet kért az Úrtól kül
detéséhez. Majd munkához lá
tott. János ekkor ugyanolyan
ruhába öltözött, mint régen a
próféták: Teveször ruhát vett
magára és azt bőrövvel kötötte
meg. Tápláléka pedig az volt,
amit az ország legszegényebb
jei' ettek: Sáskából sütött ke
nyeret és hozzá erdei mézet
evett. Kiállott a Jordán folyó
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partjára - oda, ahol a legtöbb
ember fordul meg -, és ezt kiál
totta: „Térjetek, változzatok
meg! Elközelített hozzátok a
mennyeknek országa!” Az em
berek megdöbbenve hallgat
ták. Próféta szól hozzájuk?
Nem kételkedhettek ebben.
Csodálatos volt ez számukra.'
Elmesélték ezt mindenkinek,
akivel csak találkoztak. Egyre
nagyobb tömeg gyűlt János
köré. Szívesen hallgatták prédikálását és megkeresztelkedtek a Jordán vizében.
Igen ám, csakhogy nemcsak
ilyen hallgatói akadtak János
nak. Voltak rosszakarói is.
Olyanok, akiknek nem tetszett,
hogy János „fejükre olvassa"
bűneiket. Abban az időben Heródes volt a nép fejedelme. So
kat zsarnokoskodott a nép fö
lött. Más bűnt is elkövetett: El
csábította testvére feleségét, és
vele élt. János tudtára adta,
hogy ez nem kedves Isten előtt,
ez bűn. Heródes ezért börtön
be csukatta Jánost. - Amikor
Heródes születésnapját ünne
pelték, Heródiás leányának a
tánca igen megtetszett neki.
Azt mondta a leánynak: „Kérj
tőlem bármit, megadom." Ek
kor a leány - anyja tanácsára
- így szólt: „Add'nekem egy
tálon Keresztelő János fejét."
Heródes erre a nem várt, bor
zalmas kérésre mélyen elszo
morodott. De esküje és a jelen
levő vendégek miatt teljesítenie
kellett a kérést. Parancsot
adott János lefejezésére és be
hozatta Keresztelő fejét. Amint hírül vitték János tanít
ványainak a szomorú ese
ményt, azok elkérték mesterük
testét, hogy tisztességgel elte
messék. - Megvitték a hírt Jé
zusnak is. Jézus tudta, hogy
egy napon őrá is - mint Isten
igaz Követére - halál fog várni.
Mégis vállalta ezt az utat, ér
tünk.
Fabulya Hilda

Sok gyülekezetben szépnek mondható az adakozás mérté
ke. Akár saját belső szükségletekre, akár másoknak. Vannak
olyan közösségek is, ahol a kimondottan kispénzűek pénztár
cájából kerülnek nagy pénzek a perselybe. Krisztus példáját
állítja elénk Pál az adakozással kapcsolatban.
Az Ő adománya a legnagyobb, a legértékesebb. Lejött a
mindenható országából az emberi világba. Testet öltött és
vállalta a tér és idő dimenzióit, az emberi élet korlátáit. A ha
talmas Isten beleköltözött egy törékeny emberi testbe.
A szeretet kényszerítette erre a lépésre, erre az áldozatra,
mely egy egyszerű jászolban indult és a kereszten ért a csúcsá
ra. Jézus kereszten elszenvedett halálának értékét csak a bű
neit felismerő és szabadulást kereső ember tudja felértékelni.
És ha egyszer valaki leteszi Jézusnál mindazt, ami nyomja a
lelkiismeretét és a vállát, megtapasztalja a bűnbocsánat határ
talanul jó érzését, akkor többé nem marad zárva sem szíve
sem pénztárcája a szükségben levők előtt. Akinek kőszívét
Jézus hússzívre változtatja, megérti Urának példáját, miként
lett az Úrból kiszolgáltatott, a gazdagból szegény.
Föltehetjük a kérdést, miért? Miért jött közénk a menny
magasságából, korlátlan hatalmából, jászolba, szalma közé,
hogy poros lábbal rója a kilométereket és gyógyítsa az elékerülőket. Tanítsa az egyszerűeket és az okosokat? Miért hirdet
te és vállalta a szegénységet? Egy szóval is lehet válaszolni:
Értünk! Hogy mi meggazdagodjunk Isten kegyelmében. Az
életét adta, „adakozta” a mi bűnös életünkért cserébe.
Érthetetlen logika ez. A hívő ember csak könnyekig meghatottan veheti tudomásul. Ez az adomány bennünket is arra
késztet, hogy önmagunkat megtagadva adakozzunk.
Pénzünket ne sajnáljuk azoktól; akik akár közelünkbe,
akár többezer kilométerre tőlünk szükséget éreznek. Nincs
mindennapi kenyér az asztalukon, vagy természeti katasztró
fa miatt nincs fedél a fejük fölött.
Ilyeneken segíteni nagyon egyértelmű dolog, de templombajárók között is van olyan, aki úgy gondolja, szegényebb
lesz, ha segít. Nekik szól a biztatás: Isten megáldja sokszoro
san azt, aki Jézus példája nyomán ad, szeret, segít.
Gazdagságunk nem abban áll, hogy mennyire dagad a
pénztárcánk, és mennyi pénzt őriznek számunkra a takarék
ban. Gazdagságunkat a letörölt könnyek, a fölsegített öregek,
a meglátogatott betegek, az anyagiakkal kisegítettek sora adja
meg. Jézus ilyen élet példával járt előttünk! Kövessük ő t.
Smidéliuszné Drobina Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Életet ajándékozó Ür! Adj nekünk szerető szivet, hogy önfeláldozó
szeretetben követeiddé váljunk! Amen.

G á n c s A la d á r:

Az ötödik evangélista?
—

Söderblom svéd érsek tette ezt a
megállapítást J. S. Bachról. Gáncs
Aladár nem azért tesz kérdőjelet
utána, mintha kétségbe vonná an
nak igazát, sőt jogot formál arra,
hogy azt bebizonyítsa. Nyomban az
előszóban leszögezi, hogy „Bach
életrajza, főleg pedig muzsikája adja
meg erre a választ.”
Az életrajzot - ‘nyilván a könyv
szűkre szabott terjedelme miatt igen tömören tárgyalja. Főként
Bach lelki fejlődésének azt a vonalát
követi, amely őt ötödik evangélistá
vá érleli. Az életrajzból megtudjuk,
hogy bár több helyen teljesít egyházi
vagy világi szolgálatot, életcélként
mindig az lebeg előtte, hogy: „Rend
szeres zene Isten dicsőségére.” Ettől
még akkor sem tántorodik el, ami
kor a weimari herceg udvari orgo
nistája és kamarazenésze lesz 1708ban. Itt írja többek között azokat a
korálfeldolgozásokat,
amelyek
„Orgelbüchlein” címen maradtak
ránk. Ezekben a feldolgozásokban
nem „kísérettel” látja el a korátokat,
hanem olyan környezetet rajzol
hozzájuk, amely pontosan követi a
korái szövegét.
Többszöri állásváltozta tás után
1723-ban (38 éves korában) Lipcsé
be került. Művészi nagysága itt telje
sedett ki. A felsőbbségével való

EVANGÉLIKUS SAJTÓOSZTÁLY, 1985

—

együttműködése nem volt felhőtlen. alkalmanként változó összetételű
Éppen ezért csodálatos az a termé kisebb zenekar szükséges. Ennek
kenység, amellyel szinte ontotta ma eredménye az, hogy Bach müvei
gából a remekműveket.
rendkívül változatosak.
Gáncs Aladár ezek közül főként
Bach kantátáiban, passióiban,
azokat az alkotásokat emeli ki, ame miséiben mindig fontos szerepet kap
lyek Bachot ötödik evangélistává a korái. Ezzel a lutheri hagyomá
avatják. Ezek a kantáták, passiók, nyokat folytatja. Luther szerint
a Magnificat, a h-moll mise. Gáncs ugyanis „az istentisztelet lényege,
Aladár e művek tartalmi ismertetése hogy abban Krisztus szól hozzánk
mellett főként azt emeli ki, hogy igéjében, mi pedig felelünk Neki
Bach minden zenei kifejezési eszkö énekben és imádságban. így lesz a
ze igemagyarázat. Ez a szándéka passió is - akárcsak Bach valamenyabban is lafejezésrejut, hogy ragasz nyi kantátája - a gyülekezethez
kodik a bibliai szövegekhez. Holott: szóló igehirdetéssé.”
„A kor divatja szerint Keiser, MatA bizonyítékok sorát Bach ötödik
theson vagy Händel már mellőzi a evangélista mivolta mellett Gáncs
passiókban a bibliai és énekesköny Aladár kiegészítésképpen leírja, mi
vi szöveget. Bach azonban vissza lyen orgonákon valósította meg ki
hozza, sőt a gyönyörű szép partitú tűzött célját, milyen orgonák álltak
rában végig piros tintával,úja az rendelkezésére. Végül összefoglalást
eredeti bibliai szöveget.” És ez a ad „Bach hatása Magyarországon”
kiemelés nem puszta külsőség. A ze címmel arról, hogy ez a gazdag élet
nében is pontosan nyomon követhe mű hogyan sugárzott át hozzánk.
tő. A megszólaltatandó apparátust
A Bachról szóló irodalom könyv
mindig a szöveg tartalmi mondani tárakat tesz ki. Gáncs Aladár mégis
valója szerint választja meg. A Máté tudott újat mondani ebben az úásápassióban pl. két vegyeskart, két ban. Mert nemcsak tényanyagként
zenekart és egy fiúkórust is megszó elemzi Bach műveit, hanem azok
laltat. A passió megrendítő történe születésének indokaira is rámutat.
te teszi szükségessé ilyen hatalmas Munkája nyomán a címben jelzett
együttes megszólaltatását. Ezzel kérdőjel felkiáltójellé egyenesedik:
szemben a kantáta kamaraműfaj. „Bach az ötödik evangélista!”
Fásartg Árpád
Ezekben kisebb kórus, szólisták és

Irgalmasságot
nyernek

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,7
„Mondd, mennyit ér egy falat ke
nyér?” - ez volt Presser Gábor dalának
és annak a nagyszabású, maratoni
hosszúságú rock-koncertnek a címe,
amelyen a több, mint harminc orszá
goshírű együttes teljes honoráriumát az
afrikai éhezők megsegítésére ajánlotta
fel. Nemes kezdeményezés volt. Egy
évvel ezelőtt a mi egyházunk is Afrika
szegényeinek küldte el legnagyobb ün
nepünk, Húsvétvasámap teljes persely
pénzét.
Akik azóta megkapták ezeket az
adományokat, kenyér vagy gyógyszer
formájában, valószínűleg azt sem tud
ják, hol is van Magyarország... Arról
azonban biztosan tudomást szereznek,
hogy valahol a nagyvilágban ismeret
len emberek rájuk gondoltak, a maguk
eszközeivel segíteni akartak rajtuk.
Olyanokon, akik nem tehetnek róla,
hogy ők a segítségre szorulók, akik ta
lán sokkal inkább szeretnének maguk
is irgalmasságot gyakorolni másokkal,
mint várni és elfogadni a segítséget.
Különös és nem egyértelműen jó
csengésű szó ez: irgalmasság. Mintha'
lenne valamilyen megalázó felhangja
is. De Jézus boldogoknak mondja azo
kat, akik irgalmasak tudnak lenni és
akik maguk is irgalmasságot nyernek!
Boldognak lenni pedig jó és. cseppet
sem megalázó! Talán éppen azt kell
megtanulnunk, hogy mindnyájan irgal
masságra szoruló emberek vagyunk.
A fenti képen egy gyermetyejet és két
áldó, simogató kezet látunk. A gyer
mek
arckifejezése
szomorúságot,
örömtelenséget mutat. Aki közülünk
emlékszik gyermekkorára, tudja, hogy
gyermekként milyen könnyen és mi
lyen gyakran eltűnt az arcunkról az
öröm és nevetés. De arra is emlék
szünk, hogy egy-egy jó szó, simogatás,
biztatás milyen hamar feloldotta a bá
natot és milyen jó volt beletemetkezni
a simogató, szerető kezek melegébe.
Igen, a gyermek, aki annyi mindent
nem tud még a környező világról, aki
annyi mindenre nincs még fejkészülve
- irgalomra és szeretetre rászoruló kis
ember.
De ki merné azt mondani, hogy egy
fiatalember, egy felnőtt vagy egy öreg
ember, akik tehát már sokkal többet
tudnak a környező világról, akik olyan
sokat megéltek már az élet próbáiból nem lennének hasonlóképpen irgal
masságra és szeretetre rászorulók?! Ir
galmasság nélkül irgalmatlan lenne a
világ és az élet, és azt tartósan ki sem
lehetne bírni!
Testi és lelki betegségeink, sikeres
vagy sikertelen emberi kapcsolataink,
felelősségérzetünk önmagunkért és
másokért, legközelebbi szeretteinkért,
szüléinkért, nagyszüleinkért, gyerme
keinkért - mind-mind naponta felveti
a kérdést: tudok-e irgalmas, megértő,
másokra figyelő lenni? Tudok-e gon-

dőlni azokra, akiket személyesen nem
is ismerek, de mégis tehetek értük vala
mit? Vannak cserbenhagyott áldozatok
közlekedési baleseteknél, de ugyanígy
olyanok, akiket otthonukban, munka
helyeken, iskolai osztályokban vagy tá
voli országokban hagynak cserben
úgy, hogy nem veszik komolyan őket s
bajukat, gondjukat vagy élet-halál har
cukat. Jézus szép példázatában, az ir
galmas samaritánusról szóló példabe
szédében az igazi főszereplő az a le
ütött, kifosztott vándor, aki meg sem
szólal a történet során, mert még arra
is képtelen. Pedig talán beszédes és erős
ember volt addig, amig tönkre nem tet
ték, erőszakkal, önző kapzsisággal,
embertelen cinizmussal! - Magyaror
szágon megdöbbentően sok az öngyil
kosság, még a fiatalok között is! Meg
döbbenünk, sajnáljuk őket, - pedig mi
előtt tettét elkövetné, mindegyikük vár
valakire, aki segítene rajta, meghallgat
ná, megértené, megvigasztalná. Soka
kat terhel ilyenkor az irgalmatlanság
bűne!
A legnagyobb irgalmasságot Jézus'
Krisztustól kapjuk, aki bűnbocsánatot
kínál, aki vezetni, tanácsolni akar min
ket. Aki jó Pásztorunk akar lenni és
boldoggá akar tenni. Ha azonban ezt
tudjuk, akkor van-e jogunk megtagad
ni az irgalmasságot másoktól? Közeli
ektől és távoliaktól? Családtagjaimtól
és afrikai, ázsiai, latin-amerikai vagy
bármely földrészen élő irgalmasságra
szomjazó embertársainktól?
Mi lenne velem mások irgalmassága
nélkül?! Mi lenne embertársaimmal az
én irgalmasságom nélkül?! Mi lenne
velünk Istenünk irgalmas szeretete nél
kül?!
„Mondd, mennyit ér egy falat ke
nyér?” - Sokat, rengeteget, ha a szív
szeretete és felelősségérzete van mögöt
te! Életerő, boldogság, megvigasztalódás, jó szó és reménység lesz belőle.
Sz. Z.

Postagalam b
Amikor Püski Sándor hetven alapjait, torlaszt emelt a behatoló
éves volt, öt évvel ezelőtt, „vendég- német ideológia előtt és kiképzett
munkásként” köszöntöttem: „Püs egy jelentős réteget társadalmunk
ki Sándor évente hazajár. Mond ból, amely hallatlanul fogékony
jam így: itthon él és odakint dolgo volt az új iránt, nem kevésbé pe
zik? 0 az egyike a legtávolabb dig felkészült az új társadalmi rend
dolgozó vendégmunkásainknak.” megvalósításához.
Földreform, földosztás, demok
Ugyanis a Budapesten, Magyaror
szágon ismert író, kiadó - a Ma ratikus államrend, népfrontpoliti
gyar Élet kiadója - ma az Egyesült ka, társadalmi felemelkedés, álta
Államokban, New Yorkban végzi lános kulturáltság, szociális igaz
azt a munkát, amelyet 40-45 évvel ságok megvalósítása stb. .mind
rendre szerepeltek az ún. Püski
ezelőtt idehaza.
Csak az idősebb nemzedéknek, koncepcióban. Ennek a politiká
a népi írók emlőin felnövekedett nak egyik jellegzetes megnyilvánu
nemzedéknek vannak eleven emlé lási formája volt az 1943-as Szár
kei róla. Azoknak, akik testmeleg szói Konferencia, amelynek rende
közelségbe kerültek Németh Lász zésében döntő szerep hárult reá.
lóval, Sinka Istvánnal, Szabó De
Püski Sándor ma New Yorkban
zsővel, Erdélyi Józseffel, Veres Pé él és hetvenöt éves. Lényegében
terrel, Kodolányi Jánossal, Féja elölről kezdett mindent. Valaha öt
Gézával, Kovács Imrével, Erdei pengővel kezdte - egyetemi jegyze
Ferenccel, Balogh Edgárral, Jócsik tek sokszorosításával - kiadói tevé
Lajossal, Tatay Sándorral, és hadd kenységét, másfél évtizede öt dol
ne soroljam vég nélkül azok neveit, lárral lépett Amerika földjére, hogy
akik a második világháború előtt új misszióját elkezdje. A koncepció
felnyitották szemünket a magyar ugyanaz maradt. Kiadó és könyvsorskérdések meglátására. Püski kereskedőként kívánja szolgálni a
volt az, aki a múlt rendszer „fekete „nagy diasporában” a magyar
bárányait”, azok tiltott gondola ügyet. Üzletében megkapható min
tait felkarolta és fittyet hányt az den magyar kiadvány, hazai és kül
indexre, fórumot nyitott számuk földön megjelent könyvek, folyó
ba, majd olyan műhelyt hozott lét iratok, újságok - köztük az Evan
re, amelyben a magyar jövendőt gélikus Élet is - hanglemezek, vi
kovácsolták. Zsilipet nyitott a népi deokazetták, hogy az írott vagy
szellemi élet számára, aláásva ezál hangzó magyar szó ébren tartsa a
tal egy elavult társadalmi rend magyar tudatot az ideven etnikum
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közé ékelődött véreink között.
Fantasztikus misszió ez!
De a hetvenöt éves Püskinek
Magyarország a hazája. A posta
galamb csak hazafelé tud szállni.
A postagalambnak éppen az a
funkciója, hogy elvigyék messzire
- a világ végére - és onnan hazajöj
jön, mert hazatalál. S ezzel a gon
dolattal köszöntjük őt, a hetvenöt
éves írót, kiadót, könyvárust, ma
gyar misszionáriust, hogy legyen
és maradjon a mi postagalam
bunk. Adjon Isten neki erőt, egész
séget, de amikor csak vágyakozik
rá, szárnyra keljen, s hazajöjjön
meghitt fészkére, barátai közé,
akik megkülönböztetett figyelem
mel és szeretettel kísérik mindenIrnr m n n lrá iát
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ÉLŐ VÍZ
így kezdődött
az európai A meglepetések
keresztyénség földjén
- hol tart ma?
ApCsel 16,11-15
Meglepetés az, amit más készít
el számunkra és mi azzal váratla
nul találkozunk. Európát így ké
szítette elő Isten meglepetésként az
evangélium számára. így lepte meg
Pál apostolt és társait az a látomás,
melyben a macedón férfi segítséget
kér a tenger túlsó partjáról. Ettől
kezdve, csak ámulhatunk a történ
teken. Azon, hogy Pál milyen
„gárdával” kelt útra. Köztük az
egyik orvos és evangélista: Lukács.
A másik egészen fiatal görög evan
gélista: Timoteus. A harmadik már
Kisázsiában jó bizonyságot nyert
munkatárs: Silás. Meglepő az is,
hogy éppen Filippiben kezdik a
munkát, holott ez akkor egy római
katonai település volt. Itt együtt
voltak a többséget kitevő rómaiak,
akik az akkor ismert világot ural
ták, az őslakó görögökkel és a na
gyon kis lélekszámot kitevő zsi
dókkal. Meglepetés az is, hogy em
berileg nézve ugyan igen vérszegé
nyen indul az igehirdetés szolgála
ta, hiszen a folyóparti „sábesz”-en
csak egy asszony szíve nyílik meg
az evangélium előtt, mégis valójá
ban nem indulhatott volna jobban
Jézus ügye. Lídia a város ismert
személyisége volt, özvegyen vezet
te a jól jövedelmező bíboráru ke
reskedelmet. Jó módja ellenére,
szerény, alázatos lelkületére jel
lemződ szavakkal fordul Pálékhoz:
„Ha ú£y látjátok, hogy az ÚR híve
vagyok, jöjjetek, szánjatok meg
házamban”. Azon is .csak ámulni
lehet, hogy a Jézustól kapottakat
olyan gyorsan szétosztja övéi kö
zött és megkeresztelkedik házanépével együtt. A meggyújtott tűz
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gyorsan terjed és csendben, rejtetten*megszületik Európa első ke
resztyén gyülekezete Filippiben,
zsidókból, rómaiakból és görö
gökből. Ha a Filippibeliekhez írt
levelet olvassuk, csak úgy süt belő
le az öröm és szeretet, amellyel Pál
ezt a legelső európai gyülekezetét
körülvette.
Meglepetés sokféle van. De csak
kevés van olyan, amely évszáza
dok és évezredek után is meglepe
tés marad. A filippi „partraszállás”
híre arról, hogy ai evangélium
Európába érkezett, örökké friss
örömünk marad. Bizonyára azért,
mert ennek nyomán ezer eszten
dőn át Isten újra meg újra meglep
te Európát az evangélium terjedé
sével. így szálltak „partra” évszá
zadokkal később ír szerzetesek a
Germánok földjén az „Extern
steine” sziklaodúiba, hogy ez a nép
is meghódoljon az ÚRnak. Itt, az
akkori Pannóniában is végbement
valami egészen váratlan esemény.
Miközben nép nép után vonult fel
itt a Kárpátok karéjában, de
ahogy jöttek, úgy el is tűntek, egy
nép a messzi keletről ide vonult és
itt is maradt. Miért? Mert István,
a király tudta, hogy csak a nálánál
nagyobb Király, Jézus tudja meg
tartani ezt a népet.
E csodálatos meglepetés semmit
sem vesztett szívet szorongató örö
méből azóta se. Lídiák, Pálok és
Lukácsok élik át ma is nemzedék
ről nemzedékre azt az örömhírt,
hogy Jézus megérkezett hozzánk!
Partra szállt és köztünk él!
Józsa Márton

h o g y b ű n ö m é r t m e g fiz e s s e n . H is z e n k ő b ő l v a n
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Év eleji találkozó !
a Hazafias N épfront és az egyházak
között
Hagyományos év eleji, baráti ta
lálkozóra került sor a magyaror
szági egyházak és a Hazafias Nép
front vezetői között február 10-én,
a Hazafias Népfront budapesti
székházának
tanácstermében.
Részt vett a megbeszélésen Miklós
Imre államtitkár, az Állami Egy
házügyi Hivatal elnöke is, a Hiva
tal vezető munkatársaival együtt.
Valamennyi hazai egyház vezetői
mellett jelen voltak a találkozón
mindazok, akik az egyházakat
képviselik az országgyűlésben és a
HNF országos tanácsában.
Pozsgay Imre, a HNF főtitkára,
tájékoztatást adott a nemzeti egy
ség szolgálatában elért eddigi ered
ményeinkről és a Hazafias Nép
front decemberi kongresszusáról.
Szólt az előttünk álló sok és nem
könnyű feladatról, az új ötéves
terv célkitűzéseiről, de gazdasági
és társadalmi gondjainkról is, ame
lyek ma népünk egészének, hívők
nek és nem-hívőknek, a fokozott
összefogását kívánják meg.
Ezt követően az egyházak ve
zetői szólaltak föl, közöttük
dr. Lékai László bíboros-prímás,
dr. Tóth Károly református püs
pök, dr. Nagy Gyula evangélikus
püspök, Szakács József, a Szabadegyházak
Tanácsa
elnöke,
dr. Schöner Alfréd főrabbi, dr. Ferencz József unitárius püspök,
Hecker Frigyes metodista szu
perintendens, Vujicsics Dusán
szerb ortodox püspöki vikárius,
dr. Berki Feriz ortodox esperesadminisztrátor. A felszólalások so
rát dr. Görög Tibor evangélikus lel
kész, a Keresztyén Békekonferen
cia prágai irodájának igazgatója
zárta.
Az egyházak vezetői felszólalá
saikban hangsúlyozták, hogy hí

veik nemcsak elfogadják, de - hi
tük és szeretetük, erkölcsi felelős
ségük indítására - segíteni is kí
vánják a magyar társadalomban a
legutóbbi négy évtized során vég
bement gyökeres változásokat.
Nagyra értékelték és minden tö
rekvésük az, hogy elmélyítsék a
hazánkban az állam és egyházak
között kialakult, őszinte jó vi
szonyt, amely külföldön is elisme
résre talál. Kiemelték, hogy egyhá
zaink - a tradicionális értékek
megőrzése mellett - aktív részt vál
lalnak társadalmunk mai erkölcsi
értékeinek kimunkálásában, első
sorban a családi élet, a munkaeti
ka, az idősekről és fiatalokról való
gondoskodás, az igazi hazafiság és
anyanyelvűnk tisztaságának védel
me területein. Egyik legfontosabb
feladatuknak látják ma az önző és
igénylő életszemlélet helyett a má
sok javát, a közösség szolgálatát
szem előtt tartó etikai meggyőző
dés és életfolytatás közös támoga
(

I

OCULI

tását, s örömmel segítik a Hazafias
Népfront békére, igazságosságra
és becsületes kötelességteljesítésre
irányuló minden fáradozását.
Dr. Nagy Gyula püspök felszó
lalásában többek közt arról szólt,
mennyire szükség van a végbement
nagy gazdasági és társadalmi, kül
ső változásokkal összhangban lévő
belső átalakulásra az emberekben,
az önzetlen és szolgálatot vállaló
etikai magatartásra gazdasági
társadalmi célkitűzéseink elérésé
hez. Szólt a közös, társadalmi tu
lajdon és a mások java iránti na
gyobb felelősség szükségességéről.
Értékelte az egyházi emberek meg
növekedett részvételét a közjó, kö
zös
céljaink
szolgálatában.
Dr. Görög Tibor lelkész külföldi
tapasztalataiból erősítette meg ha
zánk jó hírét az egyházak és az
állam közötti jó viszony vonatko
zásában, és méltatta a magyar egy
házak értékes szolgálatát a béké
ért, a népek közötti megértésért.
I
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Nagy püspök köszöntő távirata
Lékai bíboroshoz

“N

Dr. Lékai László bíboros, prímás, esztergomi érsek
február 11-én ünnepelte érseki kinevezésének 10.
évfordulóját.
Az évfordulón mind a hazai egyházak, mind
'korm ányzatunk megemlékezett Lékai László bíboros,
prímás, esztergom i érsek egyházi és nemzetközi
szolgálatáról.
Egyházunk köszöntését és jó kívánságait e jelentős
évforduló alkalm ából dr. Nagy Gyula püspök táviratban
juttatta kifejezésre. A táviratban kérte Isten á ld ását
dr. Lékai László bíboros további hazai és nemzetközi
szolgálatára.
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Pósfay György
LVSZ-titkár látogatása
A Lutheránus Világszövetség
Egyházi Együttműködési Osz
tályának referense, Pósfay
György lelkész, február 3-9. kö
zött látogatást tett hazánkban.
Dr. Nagy Gyula püspök hivata
lában fogadta; igehirdető szol
gálatot végzett a BudapestFasori gyülekezetben és a
LVSZ missziói munkájáról elő
adásokat tartott a Pesti és Bu
dai, valamint a Tolna-Bara

Budapest-Kőbánya
zsidó rabbi köszöntésében: 1 Kir
8,27-29!
Templomunk a fővárosban az
első modern építésű evangélikus
templom, legalábbis belső terében.
Kör alakú belseje meghitté teszi.
A kör összefogja a jelenlevő gyüle
kezetét, s csak az apszis, az oltár,
szószék, keresztelőmedence felé
nyílik ki, jelképezve a gyülekezet
Isten felé fordulását. Az ablakain
beáradó világosság és napfény de
rűssé teszi a szent helyet. Különö
sen most, amikor az évek óta folyó
renoválás során a belső felújítással
már végeztünk, a falak kétárnyalatú fehér tónusa, a barna farészek,
az ablakok sárga és áttetsző üvegé
nek ritmusa, a felfelé szórt elektro

nyai Lelkészi Munkaközössé
gekben. Meglátogatta a Teoló
giai Akadémiát és ott ugyan
csak előadást tartott a LVSZ
munkájáról, elsősorban az egy
ház missziója területén.
Pósfay György hosszú időn
keresztül szolgált mint lelkész
La tin-Amerikában és 1971 óta
értékes, megbecsült szolgálatot
végez a Lutheránus Világszö
vetség genfi központjában.

Nyílt napok
a Teológiai Akadémián
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1986. április 7-8-án
újból megtartja a teológiai akadémiai „Nyílt napokat”.
Egyházunk legfelsőbb teológiai tanintézménye erre az alka
lomra szeretettel hívja és várja azokat az evangélikus fiata
lokat, akik érdeklődnek a teológiai tudományok és a lelké
szi szolgálat iránt.
De ugyanilyen szeretettel hívja és várja azokat a gyüleke
zeti tisztségviselőket és munkásokat is, akiknek szándéká
ban van az 1986 őszén megkezdődő Levelező Tanfolyamon
való részvétel.

Éppen 75 éve alakult meg a kő
bányai lelkészi kör. Kezdetben, 21
éven át a református templomban
tartották külön az istentiszteletei
ket. A testvéri indulatot mutatja,
hogy a kereszt jele is ott lehetett a
kedvünkért, pedig attól a reformátusság idegenkedik. Az evangéli
kus templom 1931-ben épült meg
Majba Vilmos lelkész ügybuzgó
fáradozása és a hívek áldozatkész
sége nyomán. Felavatását Raffay
Sándor püspök végezte. Avató ige
hirdetésének semmi feljegyzett
nyoma nem maradt. De prédiká
ciója alapigéjét mégis ismerjük,
mert jegyzőkönyvünk megőrizte
a templomunkra áldást kívánó

(L u th e r )

mos fénynek a konzolokra hulló
halk ámyjátéka a keresztyén hit
bizakodó nyugalmát és derűjét fe
jezi ki. Oltárképe Van Dyck fest
ményének olajmásolata: eredetijét
a bécsi művészettörténeti múze
umban őrzik.
Külseje már nem a régi. A világ
háborúban tornyát találat érte,
meg kellett rövidíteni. A torony
homlokzatán a belövések helyre
hozott, de meglátszó nyoma ma is
emlékeztet a vészteljes időkre.
1961-ben létesítettünk orgonát,
addig csak harmóniumszó kísérte
az éneket. Azóta az orgonabúgás
is készíti a sziveket az irgalmas Is
ten jelenlétének átélésére.
Veöreös Imre

„A szem a lélek tükre" mondjuk gyakran és ebben
sok igazság van. Tapasztalt
orvos, bíró, pszichológus
vagy akár vámvizsgáló tiszt
viselő először a szemeket
nézi s csak utána hallgatja
a szavakat vagy vizsgálja a
tárgyakat. Az emberi szem
sokat elárul a gondolatok
ból és érzésekből: örömöt
vagy bánatot, bizakodást
vagy félelmet fejez ki, alig
leplezhetően.
A böjti időszak harmadik
vasárnapjának névadó igé
je: „Szemeim az Orra néz
nek szüntelen" (Zsolt 25,15)
- azt a vallomást tartalmaz
za, hogy a hívő ember meg
mutatja szemét, megnyitja
szívét, amikor Isten elé áll,
mert tudja, hogy Isten nem
csak olvas tekintetéből, de
erősíteni is akarja azt, ami jó
és gyógyítani azt, ami riadttá vagy zavarossá teszi te
kintetünket.
A vasárnap evangéliumi
igéjében Jézus a sötétség
hatalmával veszi fel a har
cot. Előbb meggyógyítja a
démonikus erők fogságá
ban lévő néma embert, viszszaadja szavát és ami ennél
is több: elűzi belőle az idegi
zavart okozó gonosz lelket,
majd szembeszáll azokkal,
akik a szemtanúk közül a
némánál is betegebbek, hi
szen fejük zavaros gondola
tokkal, rosszindulatú vádas
kodással van tele és Jézus
ban nem ismerik fel az isteni
szeretet nyilvánvaló jelét, ör
döggel cimboráló varázsló
nak tartják, újabb s ezúttal
egyértelműen „isteni" jelet
követelnek tőle.
Bizony sokszor nehéz el
dönteni, hogy ki a bete
gebb? Az-e, aki elnémul, akit
kórházban kezelnek, akinek
valamilyen életfunkciójában
zavar keletkezik, vagy azok,
akik szabadon járnakkelnek, de szívük tele van
rosszindulattal, gyanúsítgatással, irigységgel, bosszú
vággyal, összeférhetetlen
séggel, zavaros gondola
tokkal?! Korunk egyik legve
szélyesebb betegsége az
idegbetegség, a túlfeszített
élet és az emberi kapcsola
tok megromlásai nyomán,
de ezeknek mindig van előz
ménye, amikor még teljesen
„normális" az illető, de na
ponta rakódnak a lelkére
saját gyengeségének vagy
környezetének terhei, a sze
retet és megértés, az önzet
lenség és áldozatvállalásra
való képesség hiányai. így is
mondhatjuk: születőben, ki
alakulóban vannak újabb
és újabb idegi betegek.
Jézus meggyógyítja a né
mát és szavaival gyógyítani
akarja a többieket, a vádaskodókat, zavarosan gondol
kodókat is. Ma is ez történik
Jézus szavai nyomán. 0 azt
akarja, hogy tisztuljanak a
szemek és a szívek az „Úrra
nézés" után.
Szirmai Zoltán
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„Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy

* I Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök vol
tunk” (Róm 5,8).
v a s á r n a p - „Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menej leültem!” (Zsolt 25,20 - Ef 3,12 - Mk 12,1-12 - Zsolt 38)
’ Nem rokonszenves á menekülő és megfutamodó enlber.
Ennek ellenkezőjére neveljük gyermekeinket, és a végsőkig
1 való hűségre nevel minket Isten igéje is. - Ismerjük viszont
í azt a jelenetet, amikor Jézus is visszavonult a feléje fenyej getően közeledd sokaság elől - , a legnagyobb fenyegetettjj ség (Golgota!) felé ugyanakkor eltántoríthatatlanul haladt,
f Aki ehhez az Úrhoz igazodik, tudja, az ő szeretetének
f védettsége tesz minket igazán bátorrá és kitartóyá a jó
' I ügyekben - mindvégig.
HÉTFŐ - „Ne ölj!” (2MÓZ 20,13 - Lk 6,27-28 - Ézs 5,1-7
I - 3Jn 1-15) Az élet védelme Isten legnyilvánvalóbb akara
ta. Parancsát akkor szolgálhatjuk leginkább, ha megbe] csüljük és szeretjük az általa teremtett és fenntartott életet,
; ha őt tartjuk az élet Urának!.- Sokszor késő érvényesíteni
s Isten akaratát, ha már ott van a gyilok az ember kezében,
í Jóval ezelőtt kell megtanulnunk, mi a tennivalónk ellenséi geinkkel, az erőszakoskodókkal és a megtorlás után kiál1 tokkal. - Az irgalmas Isten irgalmat vár tőlünk!
KEOD - »Jön a Seregek Urának napja minden kevély és
í magas ellen” (Ézs 2,12 - Jn 13,16 - Lk 9,18-22 - Zsid
í 11,1-7). Sok ilyen fenyegető igét olvasunk a Bibliában.
| Belső elégtétel érzésével nyugtázzuk: minden gonosz erő
* elnyeri végső büntetését. Valóban így lesz a számadás
* „ama napján”! - Addig viszont egy másik napra is gondol* nunk kell (Olvasd: Ézs 53): az Isten szenvedő Szolgájának
napjára. A golgotái kereszten Isten mentő szeretete volt a
* diadalmas. Mi ezzel a nappal számolunk mindenekelőtt, és
,j igy vállaljuk a, „bárány” szerepét a „farkasok” között...
SZERDA - »így tehát, aki közületek nem válik meg minS den vagyonától, nem lehet az én tanítványom” (Lk 14,33
- lMóz 12,1 - 2Kor 13,3—6 —Zsid 11,8-22). Sok - tőlünk
, távol élő - keresztyén testvérünknek ma is szó szerint kell
' végrehajtani Jézus szavait, a vagyon mellé életüket is odasorolva. Mi, hozzájuk képest, a „csendes és nyugodalmas”
. keresztyén életet élők közé soroltatunk. - Az értünk kev reszthalált vállaló Jézus nem a jólétünkre és fölöslegeinkre
j kiváncsi, hanem a mindennapi szükségest tartja szem előtt.
Ha az ő követésében akarunk maradni, ezzel a mindennapi

I

ISTENTISZTELETI REND
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kenyérrel kell megtanulnunk sáfárkodni, sokkal több ínsé
get és rászorultságot észrevéve, mint amivel bekopognak
ajtóinkon.
CSOTÖftTŐK - Jézus mondja: „Nekünk annak a cseleke
deteit kell végeznünk, aki elküldött engem, amíg nappal
van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkál
kodni” (Jn 9,4 - Jer 13,16 - lM óz 14,17-20 - Zsid
11,23-31). Megváltónk szavai elárulják, mennyire becses
volt számára a földi élet, mint Isten adta „kegyelmi idő”,
ő igazán az égbe nézett, azért járt otthonosan itt a földön.
- Sokszor egy sírhalom mellett értjük meg egészen: nem
lehet holnapra halasztani a segítséget, nem szabad lefeküd
nünk haragot tartó lélekkel, nem jó fukarkodni a „köszö
nöm” szó kimondásával, és a simogató kéz mozdulatával.
Mert nagyon váratlanul beköszönhet az éjszaka ... Jézus
figyelmeztet, amíg az úton vagyunk, addig kell rendezni
dolgainkat. Talán szabad arra is gondolnunk, hogy az ő
útját járva, mindez természetes.
FÉtft&C - „Jézus ezt mondta Mártának: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsősé
gét?” (Jn 11,40 - Zsolt 111,4 - lM óz 45,1-15 - Zsid
11,32-40). Ezt nem a tevékeny Mártának mondta az Úr,
hanem a gyásztól megbénultnak. - Milyen isteni dicsőséget
láthat meg az, aki legkedvesebbjét veszíti el? Milyen az a
mindenható Isten, akinek hivő gyermekei éppúgy kénytele
nek zokogni, szivükig sebzetten, mint minden más gyá
szoló? A főkérdés mégsem ez! Azon kellene elgondolkoz
nunk: milyen az az Isten, aki nem talált jobb megoldást,
minthogy Fiát a bűnösök közé számlálja? —Ha hiszel, még
ezekre a kérdésekre is van feloldó, sót Isten dicsőítésére
elvezető válasz.
SZOMBAT - »Az Úr aláz meg, és ő magasztal fel” (lSám
2,7- E f 2,19 - Mt 12,38-42 - Zsid 12,1—11). yajon tudta-e ^
a vámszedő, amikor csak így mert imádkozni: „légy irgal- !
masnekem bűnösnek”, hogy őt Isten emiatt felmagasztal- 1
ja. És tudta-e a farizeus, amikor így könyörgött: „hálát
adok Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember”,
hogy Isten meg fogja alázni. Nem hiszem. Egyik se tudta.
Nekünk viszont tudni kellene, hogy a legkülönbözőbb
élethelyzetben mit vár tőlünk Jézus! - Nagyon hétköznapi ,
útmutatás rejlik abban, hogy Jézus Krisztus „már akkor '
meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk”. - Isten „házanépe”, miért nem ismeri a „házirendet” -?
Simonfay Ferenc

Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly, de. 11.
(úrv.) Pintér Károly, du. 6. Takácsné Kovácsházi
Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Muntag Andomé, du. 6.
(ifjúsági istentisztelet) Inotay Lehel. Üllfii út 24. de.
fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor n. 31-33. de.
9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza.
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de.
10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető
Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út
69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat n. 14. de. fél 10.
Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. (szuppl.)
Csepregi András, du. 4. szeretetvendégség Erdős
Eszter. V ád út 129. de. negyed 10. (szuppl.) Csepregi
András. Frangepán u. 43. de. 8. (szuppl.) Csepregi
András. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de.
10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél
9. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi
Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonynyai Sándor. Pestújhely de. 10. Rákospalota Kis
teni plom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de.
fél 11. Sashalom de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay
Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. Kósa Pál.
Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11.
Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Kósa Pál.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11.
(német), de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós, du. 6. Bozóky Éva Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós,
óboda de. 10. Görög Tibor. XII., Tartsay Vilmos a.
11. de. 9. Köszeghy Tamás, de. 11. Kőszeghy Ta
más, du. fél 7. Buczolich Márta. Modort u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Budakeszi de. 8. Buczolich
Márta. Kelenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11.
(úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvöl
gyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor. Kelenvölgy
de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11. Rőzse István.
Budaörs du. 3. Rőzse István. Törökbálint du. fél 5.
Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla.
Csepel de. fél 11. Mezősi György.

Böjt 2. vasárnapján az oltárterítő szí
ne: lila. A délelőtti istentisztelet oltári
igéje: Mt 15,21-28: az igehirdetés alap
igéje: 2Kor 8, 9.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. február 23án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi rádió. Igét hirdet: Lehel László, Dunaharaszti lelkész, az Evangélikus Élet
felelős szerkesztője.

I f i l i l

Wif#

HÍREK I I
iiiiiiiiiiiiitl

Az ökumenikus békezsinat
továbbra sem helyettesíthető mással,
mondotta Carl Friedrich von Weiz
säcker, az ismert filozófus és fizikus, a
Budapesti LVSZ-nagygyűlés egyik fő
előadója, január 8-án a betheli teoló
giai főiskolán tartott előadásában. Egy
ilyen zsinat többet jelentene, mint az
Egyházak Világtanácsának 1990-re
tervezett konferenciája a békéért, igaz
ságosságért és a környezet védelméért.
Az először 1934-ben Dietrich Bonhoeffer által javasolt zsinat összejöhetne, ha
ezt az EVT és a pápa valóban akarná.
Weizsäcker szerint a zsinat célja az
lenne, hogy teológiailag megalapozza a
háború „intézményének” megszünteté
sét. Olyan kötelező nyilatkozatot, illet
ve határozatot kellene elfogadni, amely
kijelenti, hogy „a béke mellett va
gyunk” és részletes tanácsokkal, útmu
tatásokkal is szolgál. A „zsinat” kifeje
zéséhez, tekintettel a római katoliku
sok és az ortodoxok egyházjogi problé
máira, nem szükséges mindenáron ra
gaszkodni; Weizsäcker személy szerint
továbbra is használni óhajtja, amíg er
ről a „zsinatról” létre nem jön a meg
egyezés.
epd-O —szp

MLB teológiai konferencia
Az NSZK-beli Luther Márton Szö
vetség (Martin-Luther-Bund) idei teo
lógiai konferenciáját március 23-27.
között tartja Hofgeismarban. A konfe
rencián részt vesz és előadásokat tart
dr. Fabiny Tibor teológiai tanár.

Protestánsok a Közös Piac
országaiban

Korén Emil

Papválasztás Gyurátz-módra
A z iharosberényiek
Valahol a nyugati végeken, ahova Gyurátz mindjárt a tárgyra tért a gazdálkodott s tisztes vagyont hagy
az Alpok nyúlványai már látszanak, gondnoknál; kire gondolt a gyüle afiára. Az a reménysége, hogy a fia
is jól fog gazdálkodni, netán meg is
s tavaszi szelek alpesi levegőt hoz kezet a lelkészutódlás kérdésében.
- Hát nem is tudjuk Püspök úr... szaporítja a családi vagyont. De bi
nak, nyugdíjba készült az öreg pap.
- Nem a lelkész úr fiára gondol zonnyal rossz néven venné, ha a fia
Számadásait elkészítette Isten előtt
is egy élet szolgálatáról, s a gyüle tak? Hiszen a gyülekezet neveltje, elherdálná a vagyont, vagy eladná s
máshol élné fel, amiért az apja fá 
kezet előtt is az eklézsia javairól. kiváló ember...
- Ot semmiképpen Püspök úr! radt.
Családjáról is elszámolt s nyugodt
- Le is törném a derekát —szólt
lelkiismerettel gondolt arra, kegy Bárki mást, de őt- nem!
Vdm.nem találtatik. hütlen szQlgár uw l/gjw n miéKUnem?
a gorfdnoktM.\\f,su u
oh
- A maguk gyülekezetének most
nak, hiszen legidősebb fiát is pap
- Mert bennsült!
nyugalomba vonul az öreg papja,
nak nevelte. Jól képzett Timotheus
- Mit csinált?
volt a legény. Apai szíve arra gon
- Bennsült a prédikációba! Még aki évtizedeken át gyarapította a
dolt, hogy nem is hagyhatja a gyüle teológus korában egyszer prédikált, gyülekezet lelki kincsét. Neki nem
kezetei jobb kezekre, mint erre a s elakadt benne, fe l kellett emelnie földben, vagy marhában van a va
fiúra. Itt nevelkedett, szeretik a hí a jegyzeteit s belenézni, mert nem gyona, hanem azokban a gyönyörű
vek, mindenki ismeri s ő is minden tudta volnafolytatni. A mi öreg pa séges prédikációkban, amiket el
kit ismer.
punk kiváló szónok, gyönyörűsége mondott a maguk szép szószékén.
Szóba is hozta óvatosan a presbi sen beszél, minden szava aranyat ér, Most mind ott fekszenek két nagy
tériumban, s akkor érte a meglepe mintha manna hullana az égből, ládában a leírt prédikációk. A fia
tés. Éppen a gondnoka szólalt meg, amikor szól, de sohasem néz le a fogja örökölni. Ha maguk hagyják,
akivel pedig olyan jóban volt. „Nem papírra. Minden szavát isszuk, hogy elmenjen a f i ú - már pedig ha
lesz az jó Nagy tiszteletű úr” - csak olyan nagy érték, de a fia bennsült! meg nem választják, én elviszem őt
ennyit mondott. Hiába faggatta, Szeretjük mi őt is, hiszen közöttünk egy másik, igen jó parókiára - ma
hogy mi kifogása van a fiú ellen, a nőtt fel, senki haragosa nincs, de gával viszi az apja örökségét, a két
gondnok nem mondott többet.
bennsült!
láda prédikációt, s azok fognak
Aggodalmasan ment hát püspö
Gyurátz hallgatott egy darabig, s benne gyönyörködni. Maguknak
kéhez, Gyurátz Ferenchez, akijósá rövid csönd után, mintha másról nem marad semmi belőle. Ha meg
gos és bölcs egyházkormányzó volt, kezdene beszélni, a gondnok család választják, én kötelezem d fiút,
s elpanaszolta bánatát.
ja felől érdeklődött. Vannak e gyer hogy éljen azokból a beszédekből, s
- Ej, ej, pedig hát én is a fiadra mekei, mekkora földön gazdálkod maguk élvezhetik újra, amit úgy
gondoltam - mondta a püspök. Nem nak, tehene, lova van-e, a malacok szerettek, s amikben lelkileg mind
is felelne meg más oda, s meg is híznak-e...
felnőttek. Azokba nem fog „benn
érdemli, hiszen jóravaló.jól képzett
- 0 , Püspök úr, megvagyunk, sülni”, mert ő is azokon nőtt fel, s
fiúnak ismerem. M i lehet hát az „hála a Jóságos Istennek", húsz nem esik messze az alma a fájától.
oka, mi kifogása lehet ellene! De holdon gazdálkodunk, most már a
így lett az ifjúból az apja utódja,
elmegyek hozzátok, s meglátjuk, fiammal, mert felcseperedett a le s nem csak helytállt apja örökében
miért ellenkezik a gondnok.
gény, a kezére áll a munka. Nem a szószéken, de túl is szárnyalta, jól
El is ment s a gyülekezet igen mondom tanul az apjától, s ha hasogatván az igét. Már régen nem
büszke volt a püspöklátogatásra. megbecsüli magát, jó gazda lehet az apja prédikációit mondta, de
Istentisztelet után Gyurátz Ferenc belőle... - ömlött a szó a gond tudta, hogy mind az örökségből
pedig illendően meglátogatta a nokból.
élünk, amit elődeink hagytak ránk,
gondnokot is. Az asízony nem is
Gyurátz ismét csak elgondolkoz csak az a kérdés, jól hasogatjuk-e,
tudta, hogyan törölje le a széket va hallgatta, majd „a tárgyra tért". s meleg lesz-e a tűztől, ami belőle
ekkora megtiszteltetés alkalmából.
- Lám, gondnok úr, maga jól bennünk gerjed.

1979 őszén, egy szombat délutánon
tíz nagyobbacska fiú és leány ült szép
sorjában a gyülekezeti teremben álló
öreg harmonium mellé. A kis lábak
szorgalmasan taposták a nyikorgó fújtatót, miközben az ujjacskák bizonyta
lanul keresgélték a megfelelő billentyű
ket ... Valahogy így, indult be gyüleke
zetünk „házi kántorképző” tanfolya
ma. Azóta a tíz kántoijelöltből öt las
san elmaradozott, de a többiek állták

A keszthelyi templomban
(Deák F. u. 20.)
* február 23-án,
vasárnap este 6 órakor

egyházzenei áhítat lesz.

Detre János

A Lutheránus Világszövetségnek a
hátrányos helyzetű, fogyatékos embe
rekkel foglalkozó munkacsoportja,
amely a budapesti nagygyűlésen ala
kult, február 17-21. között ülést tartott
Genfben. Az alkalmon részt vett dr.
Gadó Pál Deák téri presbiter, a Moz
gássérültek Budapesti Egyesületének
elnöke.

Dobrí Margit
a sarat. Ezek közé tartozott az akkor
még általános iskolás Dobrí Margit és
Szabó Erzsiké. Ők ketten hűségesen
kitartottak, és el is érték az áhított célt:
önállóan kántorizálnak az istentisztele
teken. A „házi kántorképzőből” hama
rosan kinőttek és most már a fóti Man-

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA
orgonaművész
Műsoron:

Bach: a-moll concerto
két korálelőjáték
Mozart: C-dúr templomi szonáta
Sweelinck: Mein junges Leben...
Gárdonyi Z.: gisz-moll prelúdium
és fúga
Igét hirdet

Véghelyi Antal
lelkész

Hajdúszoboszló
Minden hónap első vasárnapján, va
lamint húsvét és karácsony első napján
délután 1/2 4 órakor tartunk evangéli
kus istentiszteletet a Kálvin tér 9. szám
alatt.

Halálozás
Nagy Kálmán a nagyacsádi gyüleke
zet ifjúságának 20 éven át vezetője, 30
éven át hűséges presbitere, az Evangéli
kus Élet olvasója, 75 éves korában 10
éven át tartó súlyos betegség után el
hunyt. Temetésén január 27-én nem
csak gyülekezete, de a község népe is
emlékét megőrizve búcsúzott. „Örülje
tek, hogy a ti neveitek fel vannak írva
a mennyben.”

A belépés díjtalan.
A templomot fűtjük.

Szabó Erzsébet
dák-házban taposták először a harmo
nium, majd az orgona pedálját. 1981
tavaszától a gyülekezet lelkészének
nem kellett többé már odaülnie az or
gonához, harmóniumhoz az istentisz
teleten. Vasárnaponként Iharosberényben, Vésén, Pogányszentpéteren, Iha
rosban, Inkén és Somogycsicsóban
most már nem maradtak némák a
hangszerek, volt aki megszólaltassa
rajtuk kedves énekeinket. Újabb nehéz
feladat hárult fiatal kántorainkra, ami
kor bekapcsolódtak az énekkari szol
gálatba. Margit segít a szólamok beta
nításában és Erzsikével felváltva kísé
rik ünnepi alkalmakkor az énekkar
énekét.
Istentiszteleteinket ünnepélyesebbé
és bensőségesebbé teszik a szép elő- és
utójátékok, melyeket alkalomhoz il
lően maguk választanak ki kántoraink.

Értesítjük a Lelkészi Hivatalokat
Az Evangélikus Élet Kiadóhivatala
értesíti a Lelkészi Hivatalokat, hogy az
egyszerűsítés érdekében a hivatali pél
dányt - ahol mód van rá - ott a jövő
ben a gyülekezeti terjesztési példányok
hoz csatoltan fogja kipostázni.
A Kiadóhivatal értesíti továbbá a
Lelkészi Hivatalokat, hogy az Evangé
likus Élet húsvéti ünnepi száma 8 olda
lon fog megjelenni. Az eddig még nem
jelzett többletigényeket postafordultá
val kérjük bejelenteni.
Ahol az ünnepi számokra vonatkozó
többletigénylés már megtörtént, ott
nincs szükség az igénylés megújítására.

Február 23-án délután
■6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Virág Endre
orgonái

Angyalföld
Február 23-án du. 4-kor szeretetvendégségen Erdős Eszter református lel
kész tart előadást „Misszió a kallódó
fiatalok között” címmel. Mindenkit
szeretettel várunk.

I

Türingia - Neudietendorf
Egyházunk képviseletében a türingiai evang. egyház ökumenikus mun
kaközösségének ülésén részt vett Sze
bik Imre budavári lelkész, esperes.
A konferencia meghívott előadója volt
Dr. Popescu professzor, az Európai
Egyházak Konferenciájának tanulmá
nyi igazgatója. Előadásaiban szólt a
LIMA dokumentum fogadtatásáról
Európa egyházaiban, nagyra értékelte
létrejöttét. Majd az EEK ez évi nagy
gyűlésének fő témájáról tartott beveze
tőt: Dicsőség a magasságban Istennek
és a földön békesség (Lk 2,14). Végül
ortodox megközelítésben tárgyalta az
ún. filioque tan értelmezését.
A konferencián előadást tartott az
anglikán egyház életéről és a társada
lomban betöltött feladatáról az NDK
angliai nagykövete.
A különböző országok egyházainak
küldöttei betekintést nyerhettek a több
mint egy millió evangélikust magához
ölelő türingiai evangélikus egyház kül
ügyi szolgálatába és ökumenikus mun
kájába. A résztvevőknek tartott úrva
csorái istentiszteleten Dr. Werner Leih
türingiai püspök hirdette Isién igéjét.
Egyhazunkat meleg testvéri kapcsolat
fűzi a türingiai evangélikussághoz, hi
szen e területen élt a magyar születésű
Szent Erzsébet, J. S. Bach, akinek szü
lei hazánkban is éltek rövid ideig és
Liszt Ferenc, a nagy zeneszerző. Ez
évben pedig ösztöndíjas lelkész tanul
Teológiai Akadémiánkon a türingiai
egyház küldötteként Gottfrid Voss sze
mélyében.

Orgonái:

1907-1986
ták meg lelkésznek. Ott szolgált nyugdíjba menete
léig, 1978. december 31-ig.
Sopronban kötött házasságot 1935. szeptember
16-án Blickle Emmivel. Házasságukat Isten 3
leánnyal és 1 fiúval tette gazdagabbá. Feleségét
1981-ben Aszódon temette el.
1979-ben visszakerült Aszódra, ahol már évek
óta készítette az.időskor lakását. Bár az itthon
eltöltött 6 esztendő sok betegséget hozott életébe,
amíg ereje engedte, igehirdetéssel szolgált Galgagután és Aszódon, ahol rokonai is összekapcsolták
a gyülekezettel.
1986. január 27-én hunyt el. Temetése Aszódon
volt február 1-én. Koporsója mellett Detre János
hirdette az igét lPt 1,24-25 alapján, sújánál pedig
Lehoczky Endre búcsúzott. A tótkomlósiak nevé
ben a gyülekezet felügyelőasszonya köszönte meg
ottani 25 éves lelkészi munkáját.

Fogyatékosok munkacsoportja az
LVSZ-ben

ESEMÉNYEK

Zsemberovszky János
Aszódon született 1907. március 30-án. Föld
műves családból származott. Az elemi iskola 6.
osztályának elvégzése után lett gimnazista az aszó
di gimnáziumban, ahol 1927 tavaszán sikeres érett
ségi vizsgát tett. Tanulmányait Sopronban folytat
ta teológusként. 1931. szeptember 26-án avatta
lelkésszé a bányai egyházkerület püspöke, Raffay
Sándor.
Segédlelkészi szolgálatait Aszódon kezdte el
Chugyik Pál lelkész mellett. S alig egy hónap múl
va Csömörre kapott megbízást, majd Tótkomló
son és Kiskőrösön volt káplán. Közben - az ott
honról hozott - szlovák nyelvet úgy elsajátította,
hogy igehirdetéskor anyanyelvi szinten használta
azt.
* A Veszprém megyei öskün lett parókus lelkész.
A háború után segédlelkészi szolgálatot vállalt Ba
lassagyarmaton, Tatán, majd hosszabb ideig
Aszódon. Innen Nagybánhegyesre került segédlel
késznek, majd 1953 őszén Tótkomlósra választot

Az Európai Gazdasági Közösség 12
tagállamának lakói közül csak minden
ötödik tagja valamely protestáns egy
háznak. Spanyolország és Portugália
csatlakozásával a protestánsok aránya
az eddigi 25,7 százalékról 21,8 száza
lékra csökkent. Ezzel szemben a katoli
kusok aránya az eddigi 56-ról 63,2 szá
zalékra nőtt a tagországok 320 milliós
lakosságán belül. Belgiumban 1, Íror
szágban 3,7, Olaszországban 0,8, Por
tugáliában 1,1, Spanyolországban 0,3,
Luxemburgban 1,1, Franciaországban
1.5 százalék protestáns. Görögország
ban a lakosság 9,8 százaléka az qrtodox
egyház tagja. Hollandiában es az
NSZK-ban a protestánsok és katoliku
sok aránya 36,6 és 40,4, illetve 42,5 és
43.5 százalék. A protestánsok csak két
tagállamban
vannak
többségben:
Nagy-Britannia: 57 százalék, Dánia: 98
százalék. A legutóbbi felmérések sze

rint 35 millióan (11,1 százalék) vallot
ták magukat felekezeten kívülinek,
vagy szektás csoportok tagjainak.
Az említett országokban a keresztyénségen kívül a mohamedánok és a
zsidók száma jelentős. Egyedül az
NSZK-ban, Franciaországban és Gö
rögországban 4 millió mohamedán él.
A zsidók száma 1,1 millió, 0,4 százalék,
többségük Franciaországban és NagyBritanniában található, (epd-ö - szp)

Evangélikus
Élet
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedéá:
Nyomdaipari Fényszedö Üzem
(867053/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60068 PETÓFI Nyomda. Kecskemét
Felelős vezető:
ABLAKA ISTVÁN igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesitö postahivatalnál,
a hlrlapkézbesftöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hirlapelőfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk vissza!

el
n

s:
le
F
n
k
k
ti

el
A
S

¥
n

h
n
k
v
a
ti
2
d
fc
n
t!
c
a
t
J
s
t
íj
s
lj
V

c
z
F

Evangélikus Elét

MIKLÓS IMRE ÁLLAMTITKÁR
FELSZÓLALÁSA
AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS
KÖZGYŰLÉSÉN
Lapunk előző számában beszámúltúnk a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa újjáválasztott közgyűléséről, melynek kerétében megújították az elnökséget,
I valamint új főtitkárt választottak
I dr. Görög Tibor evangélikus lelkész
■ személyében. A 6 évenkénti közgyűI lésen számos hozzászólás és javasI lat hangzott el az ökumenikus Ta■ nács következő 6 éves ciklusára voI natkozóan. E hazai, nemzetközi és
I ökumenikus kapcsolatokra vonatI kozó javaslatokat az új elnökség
■ fogja megtárgyalni.
Az ülésen megjelent és felszólalt
■ Miklós Imre államtitkár, az Állami
I Egyházügyi Hivatal elnöke.
Az államtitkár beszéde elején
I megköszönte az ökumenikus TaI nács elnöksége meghívását, majd
■ felszólalásában az állam és az egy■ ház kapcsolatáról megállapította,
■ hogy - az állam és az egyházak
I viszonya kiállta a próbát hazai és
I nemzetközi téren egyaránt. Nem
I hiszem, hogy ez a megállapítás túl■ zás lenne. Az elmúlt évtizedben az
I állam és az egyház között az
■ együttműködés, a jó viszony minő■ ségileg fejlődött és jobbá vált. Tíz
I évvel ezelőtt is hangoztattuk ezt,
I akkor is igaz volt. De azóta minőI ségében fejlődött.
Majd arról szólt az államtitkár,
I hogy miben áll ez a fejlődés, ez a
■ változás - Az elmúlt tíz év alatt
■ abban történt lényeges változás,
■ hogy az együttműködés rendszeré■ nek elemei között javult a minőség.
I Nőtt egymás irányában a bizalom,
I a megértés, a tisztelet. Ezt igazolják
■ az országgyűlési képviselői és ta■ nácstag választások és, hogy a
I HNF különböző szintű tisztségvi■ selői közé több egyházi személy
I került be, mint korábban.
Az előző évet értékelve kijelenI tette - Az 1985-ös esztendő jól muI tatja, hogy nemcsak „fent”, hanem
■ „lent” is történtek változások, a
■ különböző szintű embereknek a
■ hazáért való együttműködése eleI ven.
Ez után a társadalmunk életéI ben jelentkező problémákról szólt
■ - A társadalmunk életében jelentI kező szociális, erkölcsi gondokat
■ összefogással próbáljuk megoldaI ni, amit egyesek ügy magyaráznak,
I hogy a marxizmus a szocializmus
I csődje, ha rászorulunk az egyháI zak segítségére. Mások szerint hi■ bát követünk el, mert átengedjük
■ a terepet, a kérdések megoldását
I az egyházaknak.
Egyik állítás sem igaz. Ezt a kérí dést így nem helyes feltenni. Erről
■ nyíltan kell szólnunk, mert amiről
■ az emberek beszélnek, azzal foglalI koznunk kell. Semmiféle csődről
I
I
I
I

I

Prőhle Károly
hetvenöt éves

„Bolygónk
a béke világa lehet"

nincs szó, hanem arról, hogy e sajá
tos problémáinkat csak együtt old
hatjuk meg. A fejlődés során mint
partnereket tekintjük az egyháza
kat, akik a családvédelem, a mun
kaerkölcs, az alkoholizmus és más
kérdések megoldásában segíthet
nek. Ez nem kudarc, hanem kap
csolatunk fejlődésének eredménye,
amelyben megérettünk arra, hogy
különböző világnézetű emberek a
közös ügyet közösen szolgálják.
A nemzet közös kérdéseit együtt
képviselve meg akarunk érte tenni
mindent, amit tudunk. Vannak,
akiknek ez nem tetszik, de mi ezt
így csináljuk és ezen nem változta
tunk. A „nyitott utat” tartjuk to
vábbra is az egyetlen járható útnak
és folytatjuk a közös utat. Nem
csak vitatkozunk, hanem haladunk
előre a fejlődés útján.
A nemzetközi helyzetről szólva
megállapította - A nemzetközi
életben sok riasztó gond van, de
1986-ban mégis több remény van
a kibontakozásra. Új távlatokat
látunk. Reméljük, hogy nemcsak
az ENSZ jegyzőkönyvében lesz ez
az év a Béke Éve, hanem a gyakor
latban is.
Az Ökumenikus Tanács mosta
ni nyilatkozata jól végiggondolt,
magas színvonalú nyilatkozat. Re
mélem, hogy a magyar sajtó meg
felelő helyet és nyilvánosságot biz
tosít számára.
Végül az Ökumenikus Tanács
működéséről elmondta - Az Öku
menikus Tanács munkáját pozití
van értékeljük. Nagy nemzetközi
tekintélye van a világban, s sze
rénytelenség nélkül elmondhatjuk,
hogy a magyar egyházak képesek
a nemzetközi egyházi szervezetek
ben, a nemzetközi békeszerveze
tekben és mozgalmakban hatható
san közreműködni.
Felszólalása végén köszönetét
mondott Bartha püspök úrnak és
Káldy püspök úrnak, akik sokat
tettek aj- Ökumenikus Tanács
munkájának sikeréért, sajnálatát
fejezte ki betegségük miatt, és
mindkettőjüknek mielőbbi gyó
gyulást kívánt, azt remélve, hogy
rövidesen visszatérhetnek szolgá
latukba.
Megköszönte Ottlyk Ernő püs
pök úrnak az Ökumenikus Tanács
főtitkári tisztében végzett munká
ját.
Köszöntötte az új főtitkárt, dr.
Görög Tibort, s eredményes mun
kát kívánt mind a főtitkárnak,
mind az újonnan választott Öku
menikus Tanács elnökségének.
Befejezésül az Ökumenikus Ta
nács munkájához sok sikert, az el
következendő években szép ered
ményeket kívánt.

Február hónap elején a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermé
ben mutatta be az Országos Béketa1 nács munkaprogramját, és kérte a
résztvevők közreműködését a mun
kaprogram sikeres végrehajtása ér
dekében.
Sebestyén Nándorné elnöki meg
nyitó beszédében a reménység évé
nek nevezte áz előttünk álló eszten
dőt. Utalt arra, hogy a Béke Világta
nács felhívta a világ valamennyi bé
kemozgalmát, hogy 1986-ot tegyék a
fordulat esztendejévé, a bizalom, a
megértés, a közös cselekvés idősza
kává.
A magyar nép békevágya kifejező
dik abban a nemzeti egységben,
amelyről Pozsgai Imre, a Hazafias

Népfront főtitkára a Vili. Népfront
kongresszus tapasztalatai alapján
szólt.
Fodor István, az Országos Béketa
nács titkára az idei évre tervezett.
programokról szólt, amelyek sorában
említést tett az egyházak békemoz
galmi tevékenységéről is. így az Egy
házközi Békebizottság és az OBT Ka
tolikus Bizottsága tevékenységéről.
Az OBT külön felhívást intézett a
résztvevókhöz, amelyben - többek
között - ezt olvassuk: „A béke ügye
egyetem es és érte össze kell fognunk
bárhol, bármely társadalmi rendszer
ben élünk is a földön... Hiszünk ab
ban, hogy bolygónk a béke világa
lehet, tetteinkkel, szavainkkal, érzé
seinkkel őrizzük a békét."

Tóth Árpád

Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
M ásoknak, Uram, többet adtál.
Nem kezdek érte m égse pert
És nem mondom, hogy adósom m aradtál.
Nem én vagyok az első m ostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.
V___________________________________________________ )

B ö jti

gondolatok......

M é g is j ó d o lo g
A keresztyén embernek a bűnbánatra és a megtérésre az év minden
napján szüksége van, mégis jó dolog, ha az egyházi esztendő böjti
időszakában mindez különös módon is hangzik. Mi sem engedhetjük
elrepülni ezeket a napokat anélkül, hogy komolyan magunkba ne
néznénk, bűneink miatt meg ne keserednénk és tudatos kemény har
cot ne vívnánk önző önmagunk ellen. - De teljesen félreértenénk a
böjti időszakot és a keresztyén életet, ha annak ezt a „komor” vonását
emelnénk ki. Maga az egész böjti időszak lényegében csak előkészület,
illetve átmenet Húsvétra, a húsvéti örömre. Tehát nem önmagában
van jelentősége, hanem húsvét felől nézve.
(Káldy Zoltán)

F á ra d h a ta tla n u l
A bűnbocsánat hite és a keresztyén szeretet legszélesebb felelőssége
elválaszthatatlan egymástól. Isten naponkénti megbocsátó szeretete
arra indítja a keresztyéneket, hogy legyenek fáradhatatlanok a szere
tet közeli és távoli feladataiban.
(Nagy Gyula)

I------ --- --125 éve,_________

I I86I. március 14-én halt meg
I Pécelen SZEMERE PÁL író,
■ esztéta. 1785. február 19-én
I született. Ügyvédi oklevelet
I szerzett (l 808), de ügyvédi gya■ korlatot sohasem folytatott.
I Péceli birtokán gazdálkodott.
11817-ben ő volt a Tudományos
I Gyűjtemény egyik alapítója. 11
jéven át Pest vármegye aljegyzői
tisztét töltötte be. Esztétikai
cikkeket, kritikákat, bölcselkedő szonetteket és tanitó költe
ményeket írt. Nyelvújító volt.
■ Sok szerencsés szóalkotása mai
I nyelvünkben is él. Kölcseyvel
I együtt adta ki nyelvújító véde
lem-iratát: Felelet a Mondolatra... címmel (1815).

I

3 0 0 éve,

1686. március 15-én kezdődött
el MUNKÁCS VÁR OSTRO
MA, melyet a császáriakkal
szemben csaknem 2 éven át vé
delmezett hősiesen Zrínyi Ilo
na, „Munkács vár asszonya”.

A császári sereget gróf Caprara
irányította, akinek a próbálko
zásai sorra kudarccal végződ
tek. Ezért a bécsi haditanács
visszaparancsolta serege nagy
részével együtt. Helyére azon
ban a hírhedt Caraffa került,
aki 1886 végén folytatta a vár
ostromát. A védők végül - a
túlerővel szemben - 1688. ja
nuár 17-én adták fel a várat.
150 éve,

1836. március 15-én született
Tokajban PAULAY EDE
színházi rendező, színigazgató.
Szülei papi pályára szánták, de
ő a színészet mellett döntött.
Játszott a kassai, szegedi, deb
receni, győri színpadokon,
majd Kolozsvárt (1860) és vé
gül a Nemzeti Színházban
(1863). Szigligeti halála után a
Nemzeti Színház igazgatója lett
(1871-1894 között). A Színita
noda alapításától kezdve an
nak tanára volt. A világiroda
lom nagy klasszikusainak egész
sorát vitte színre. Felkarolta a
,/

magyar drámát, melyben élete
főműve Madách: Az ember tra
gédiája színpadi átdolgozása és
első előadása volt (1883). Bu
dapesten halt meg 1894. már
cius 12-én.
175 éve,

1811. március 22-én Pesten
meghalt HILD JÁNOS építő
mester. Salesl volt a szülőhelye,
1761 táján született. Bécsben
tanult, majd Itáliában járt ta
nulmányúton. A nagyszombati
Invalidus-ház építésekor került
Magyarországra. Ezután Pes
ten épített. A Szépítő Bizottság
tagjaként Lipótváros kiépítésé
nek menetét és módját tervezte.
József fia apja mellett indult el
a híres építész-útra.
150 éve,

1836. március 25-én született
Lubinán HOLUBY JÓZSEF
LAJOS evangélikus lelkész.
Modorban és Pozsonyban ta

teológiai munkáival is tanítja
egyházunk népét. „Az evangé
lium igazsága” című hittan
könyve (1957), Lukács evangé
liumához írt kommentárja
(1966), „Luther Márton négy
hitvallása” című összeállítása
(1984), valamint az Agenda,
amelynek összeállító (1963) és
revideáló (1985) munkáját szin
tén ő végezte el. Áldott szolgála
tot végez lelkészeink és gyüleke
zeteink körében is. Hasonló
szolgálatot végzett az új bibliafordítás, valamint a Lelkipász
tor és a Theológiai Szemle szer
kesztése terén.
Prőhle Károly szolgálata
D.
Dr. Prőhle Károly, Teolóközismert mind hazai, mind
giai Akadémiánk professzora, nemzetközi vonatkozásban az
egyházunk teológiai tanulmá egyházak együttműködése és a
nyi főigazgatója február 22-én világ békéje szolgálatának terü
töltötte be életének hetvenötö- letén is. Hosszú időn át volt a
dik esztendejét.
Magyarországi Egyházak ö k u 
Sopronban született. Édesap menikus Tanácsának a főtitká
ja szintén teológiai professzor ra (1973-82), valamint mind a
volt, idősebb lelkésznemzedé mai napig számos nemzetközi
künk áldott emlékű tanítója. Ju ökumenikus bizottság tagja.
bilánsunk gyermek- és ifjú éveit Fáradhatatlan munkásságáért
szülővárosában töltötte. Itt Teológiai Akadémiánk tisztelet
érettségizett az Evangélikus Lí beli doktori címmel (1976), álla
ceumban, itt tanult teológiát a munk pedig a Béketanács Ki
Teológiai Fakultáson, itt avatta tüntető Jelvényével (1971), vala
őt lelkésszé Kapi Béla püspök mint a Munka Érdemrend
1935-ben. Teológiai tanulmá arany fokozatával (1981) tün
nyait külföldön: Tübingenben, tette ki.
Königsbergben, Halléban és ErEgyházunk elnöksége, Teoló
langenben egészítette ki.
giai Akadémiánk tanárai és
Segédlelkészként
Kétyen, hallgatói bensőséges ünnepség
Sopronban, Szentgotthárdon és keretében, az Állami Egyház
Sopronbánfalván szolgált. Az ügyi Hivatal pedig fogadáson
utóbbi helyen anyagyülekezetet köszöntötte a hetvenöt éves
szervezett és gyülekezeti lelkész professzort. Sok-sok tanítványa
ként szolgált. 1949-ben házassá és lapunk olvasói csatlakoznak
got kötött Ajtony Ilmával. Há ehhez a köszöntéshez és még
zasságukat Isten három gyer sok termékeny szolgáló eszten
mekkel (Piroska, Tamás és Pé dőt kívánnak Prőhle profeszter) áldotta meg.
szomak.
Selmeczi János
A Teológiai Fakultáson né
met lektorként tanított, Teoló
giai Akadémiánkon pedig csak
Kiállítás a M úzeum ban
nem annak megalakulása óta,
1951-től végez professzori szol
Az Evangélikus Országos
gálatot. Kezdetben gyakorlati
Múzeum közli, hogy a Bor
teológiára tanította a jövő lelké
nemissza Péter emlékkiállí
szeit, majd hosszú időn keresz
tása március 31-ig tekinthe
tül az újszövetségi teológiának
tő meg (gazdag, eredeti dovolt világhírű professzora, 1982
kumetumanyaggal).
óta pedig a rendszeres teológiai
tanszéket vezeti. Szolgálatban
Március 8-án du, 5 órakor
álló lelkészeink között valami
a kőbányai fiatalok előadás
keretében emlékeznek meg
lyen módon szinte mindenki ta
ugyancsak a Múzeumban
nítványa Prőhle Károlynak,
Bornemissza Péterről, szüle
1982 óta, mint teológiai tanul
tésének 450. évfordulója al
mányi főigazgató egyházunk
kalmából.
teológiai tanulmányi munkáját
irányítja.
Professzori szolgálata mellett
m,

A baptista egyház
Martin Luther King
emlékünnepsége Szegeden

MÁRCIUSI KRÓNIKA
■

1986. március 2.

nult. Bécsben volt teológus.
Szakolcán (1860), Nemesváral
ján (1861) volt lelkész. 1883-tól
a trencséni egyházmegye espe
rese lett. 1900-ban ment nyug
díjba. Az egyházi irodalomban
szlovák nyelven írt. Kiváló bo
tanikus is volt. Bazinban halt
meg 1923. január 15-én.
100 éve,

I886. március 27-én született
Léván FIZÉLY ÖDÖN pozso
nyi teológiai akadémiai tanár.
Léván, Pozsonyban, Göttingenben volt diák. Alsószelezsényben (I9 ll), Somorján
(1932) volt lelkész. Somorjai
lelkészként a pozsonyi egyetem
evangélikus teológiai karán a
magyar nyelvű teológusok gya
korlati teológiai tanára volt
1938-ig. 1939-ben esperessé vá
lasztották a moson-pozsonyi
egyházmegyében. Egy ideig
szerkesztette az Evangélikus
Lapot és az Evangélikus Nap
tárt.
Detre János

Az 1968-ban meggyilkolt Mar
tin Luther Kinget már életében
nagy tisztelet övezte hazánkban.
Amikor King meghalt, természe
tes módon tört fel az általa képvi
selt üggyel való szolidaritás kifeje
zésének szándéka. A Szegedi Bap
tista Gyülekezet ezt úgy érvényesí
tette, hogy 1971-ben elhatározta:
épülő imaházát Martin Luther
Kingről nevezi el. A Szabadegy
házak Tanácsa fölkarolta ezt a
kezdeményezést és javaslatára
nem sokkal ezután az Ökumeni
kus Tanácsban megállapodás szü
letett arról, hogy az Evangélikus
Egyház Vecsésen és a Református
Egyház Debrecenben épülő új
templomai is Martin Luther King
nevét veszik fel.
Elsőként a szegedi baptista ká
polna készült el. Az új létesít
ményt 1972. december 30-án vette
használatba a gyülekezet. Ezt kö
vetően, 1973. június 2-án került
sor az ünnepélyes avató istentisz
teletre, és á kápolna homlokzatán
levő Martin Luther King emlék
tábla leleplezésére az egyházak, a
HNF országos képviselete és a saj
tó képviselőinek jelenlétében. En
nek az ünnepnek a hangulatát

idézte fel, s ezzel együtt Martin
Luther King életének napjaiban is
elkötelező tanulságait az az emlék
istentisztelet, amelyre január 19-én
került sor a szegedi baptista ká
polnában több vezető egyházi sze
mélyiség közreműködésével.
Révész Árpád helyi lelkipásztor
imádsággal és köszöntésekkel ve
zette be az istentiszteletet. Révész
Benjámin alelnök igehirdetése
után Viczián János egyházelnök, a
SZÉT alelnöke tartott ünnepi be
szédet, majd Győri Kornél, a Béke
hírnök felelős szerkesztője (a sze
gedi gyülekezeti ház építésének
egykori szervezője) idézte föl a ká
polna névválasztásának indítékait.
Kiss Emil egyháztitkár a SZÉT el
nökének köszöntését tolmácsolta,
beszámolt a délelőtti debreceni
emlékünnepségről, az istentisztele
tet követően pedig rövid méltató
beszédet mondott az emléktábla
előtt. A tiszteletadás koszorúit az
egyház nevében Viczián János
egyházelnök, a gyülekezet részéről
Révész Árpád lelkész helyezte el.
A szegedi gyülekezet énekkara
Varga István vezetésével jelentős
mértékben járult hozzá az ünnepi
istentisztelet áhítatához.

Evangélikus Elet
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„Bibliai TOTÓ”
A j a n u á r 2 6 - á n k ö z ö lt „ B ib lia i T O T O " h e ly e s m e g f e jté s e a k ő v e tk e z ő :
13=X ;
10=1;
7=X ;
4=2;
1=2;
13+1 =X
11=2;
5 = X;
8=1;
2 = X;
12=1;
6=1;
$ f&
3=1;
Ú jra s o k a n v e tte k r é s z t a já té k u n k b a n , d e h e ly e s m e g fe jté s t m o s t k e v e s e n
t u d t a k b e k ü ld e n i. V o lt h á r o m n e h é z k é r d é s . A 6 . k é r d é s : C s a k a z é r t a d t a I s te n a
m a n n á t a p u s z t á b a n , h o g y n e h a l l j o n é h e n a n é p ? I tt a z 1 v á l a s z v o l t a j ó v á l a s z .
M o s t a z o k te tté k h e ly e s e n , a k ik a z ó s z ö v e ts é g i s z ö v e g e n tú l g o n d o lk o z ta k é s
m e g lá ttá k , h o g y n e k ü n k k e re s z ty é n e k n e k a m a n n a , a z é le t k e n y e ré n e k , J é z u s n a k
a z e l ő k é p e is . E r r e u t a l t a z ú j s á g u n k . M i a z ú j s z ö v e t s é g f e lö l é r t e l m e z z ü k a r é g i
e s e m é n y e k e t. A m á s i k b u k t a t ó k é r d é s a 1 2 . v o lt: M ié r t b íz o tt a z ö z v e g y a s s z o n y
I l l é s s z a v á b a n ? I tt i s a z 1 f e l e l e t v o l t a j ó é s n e m a m e g t é v e s z t ő 2 , m e r t a r e n d k í v ü l i
je lt a z a s s z o n y c s a k a z u t á n ta p a s z ta lta , h o g y e n g e d e lm e s k e d e tt. A h a r m a d ik
k é r d é s , a m i s o k a k n a k g o n d o t o k o z o tt a 1 0 . k é r d é s v o lt: H o l v a n K e rít p a t a k j a a
té r k é p e n ? E n n é l m in d e n fe le le te t e lf o g a d tu n k , m e rt té v e d é s b ő l X k e rü lt a k é r d é s e k
k ö z é . E re d e tile g a K a rm e l h e g y é t k e lle tt v o ln a m e g k e r e s n i, a m i r a jta v a n a té r k é 
pen.
A z a l á b b i a k é r t e k e l te li t a l á l a t o t , ille tv e a k i k n e k n e v e k ie m e lt b e tű k k e l o l v a s h a 
tó , a z o k a „ B ib lia i T O T Ö " e l s ő h á r o m f o r d u ló já t h e ly e s e n o l d o ttá k m e g é s e z é r t
a z E v a n g é lik u s É le t ú js á g u n k tó l p o s tá n k ü lö n ju ta lm a t is k a p n a k . A z ú ja b b 3
fo r d u ló h o z m in d e n k in e k s o k s z o r g a lm a t k ív á n o k .
H e l y e s v á l a s z o k : A l b e r t i r s a : E r ő s Z s o l t , K e re p e s zk i Z su zsa , M a t y o v s z k i K a t a l i n ,
f l á c z A ngéla. B a k o n y s z o m b a t h e l y : D á k a i J á n o s é s T a m á s . N a g y t a r c s a : G y ő r i
T a m á s , P r e s z t e r B a l á z s . P é c s : L ég rá d i J u d it é s T am ás. S o p r o n : P i t y e r G a b i .
S z a r v a s : S t e c z I s t v á n , G y e r m e k b i b l i a k ö r ( ú j t e m p l o m ) . S z ü g y : G yerm ekbibliaóra,
D o m a L á s z ló é s C s e r v e n á k K a ta lin .
1. M ié r t a k a r n a k k irá ly t a z iz r a e litá k ?
1 M e r t m á s n é p e k n e k is k ir á ly a ik
vannak.
X M ert m e g u n tá k S á m u e l b írá s k o 
d á s á t.
2 M e rt e g y k irá ly m in d ig b é k é t é s
jó lé te t te re m t.
2 . M ié rt in d u lt e l S a u l h a z u l r ó l a p j a
u ta s ítá s á ra ?
1 A z é rt, h o g y m e g k e r e s s e S á m u e l
p ró f é tá t.
X A z é rt, h o g y m e g k e r e s s e a z e lk ó 
b o ro lt s z a m a ra k a t.
2 A z é rt, h o g y b e v á s á r o ljo n a s z o m 
sz é d o s v á ro sb a n .
3 . M ié r t é p p e n S a u l t v á l a s z t o t t a k i k i
rá ly n a k Is te n ?
1 A ki g y e n g é n e k é rz i m a g á t a z jo b 
b a n fig y e l I s te n re .
X M ert ó e g y n a g y n e m z e ts é g n e k
a k é p v is e lő je , te h á t s o k tá m o g a 
tó ja le s z .
2 M e rt ig e n ü g y e s v o lt S a u l, e z é r t
b iz to s jó l f o g ja k o r m á n y o z n i a z
o rs z á g o t.
4 . M ié rt b ü n te tte m e g I s te n J ó b o t ?
1 M e rt r o s s z a t te tt.
■X M e r t g ő g ö s v o l t .
' 2 Is te n n e m b ü n te tte , c s a k a S á tá n '
á r to tt n e k i.
5 . M iv e l v á d o l t a J ó b o t a S á t á n ?
1 C s a k é rd e k b ő l s z e re ti Is te n t é s
a b a j id e jé n e lfo rd u l tő le .
X C s a k m e g s z o k á s b ó l im á d k o z ik .
2 A c s a lá d já t n e m n e v e li h itb e n .
6 . A s z e n v e d é s id e jé n m it c s in á lt J ó b ?
1 M e g ta g a d ta Is te n é t.
X Im á d k o z o tt.
2 A b a r á ta i e lő tt z ú g o ló d o tt.
7 . M ik o r m o n d h a tju k , h o g y Is te n v e 
lü n k v a n ?
1 H a m in d e n fö ld i b a ju n k r e n d e z ő 
d ik .
X H a s ik e re in k v a n n a k .
2 A b a j i d e j é n is , m e r t Ö a z o k o n
k e r e s z tü l is tu d n e v e ln i.
8 . M ié rt n e m a k a r t J ó n á s N in iv é b e
m e n n i?
Beküldési határidő: 1986. március 9.

1 M e rt Is te n e s e tle g m e g b o c s á t
a n in iv e íe k n e k .
X M e rt s z é m é ly e s h a r a g o s a i v o lta k
o tt.
2 M e rt n e m tu d ta a z u ta t N in iv é b e .
9 . M ié rt t ö r t k i a v ih a r a t e n g e r e n ?
1 M ert ő s s z e l s o k s z o r v ih a ro s a te n 
g e r.
X M e rt a k a p itá n y n e m v e tte fig y e 
le m b e a z id ő já rá s je le n té s t.
2 M e rt Is te n b ü n te té s e v o lt a z .
1 0 . M it c s i n á l t a k a n i n i v e i e k J ó n á s fi
g y e lm e z te té s é t h a llv a ?
1 F e lje le n te tté k a k irá ly n á l.
X B ö jtö t ta r to tta k .
2 N e m tö r ő d te k v e le .
1 1 . M i é r t m e n e k ü l t rr ife g a v á r o s a z í t é 
le ttő l?
1 M e rt Is te n m e g s z á n ta a n a g y v á 
ro s t.
X M en t J ó n á s im á d k o z o tt é rtü k .
2 M e rt Is te n Íté le té v e l c s a k ije s z t
g e tn i a k a r .
1 2 . K i a z ig a z i p r ó f é ta a B ib lia s z e r in t?
1 A k i a jö v e n d ő t is m e ri.
X A k i Is te n a k a r a t á t s z ó la lta tja
m eg.
2 A k ire m in d e n k i f ö ln é z é s m in d e n 
k i tis z te li.
1 3 . M ié rt a J o r d á n fo ly ó m e lle tt é lt K e 
re s z te lő J á n o s ?
1 M e r t itt k e l l e m e s v o lt a z é g h a j l a t .
X M e rt a fo ly ó b iz to s íto tta a n a 
p o n k é n ti e le d e lé t é s a tis z ta v i
z e t.
2 M e rt s o k e m b e r fo rd u lt m e g
a J o r d á n fo ly ó n á l.
1 3 + 1 K ik h e z ju to tt e l K e r e s z te lő J á n o s
ig e h ird e té s e ? ■
1 M é g H e r ó d e s , a f e je d e le m is
m e g h a llo tta , h o g y m it m o n d
K e re s z te lő J á n o s .
X J e r u z s á le m la k o s a i is tu d ta k
a p ró fé tá ró l.
2 A k ik k im e n te k h o z z á a J o r d á n
fo ly ó h o z .

ö s s z e á l l í t o t t a : Missura Tibor
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Mert vajon milyen életérzéssel,
hangulattal, bizakodással jön-megy
az életben az a felnőtt, aki abból a
szomorú szemű, soha meg nem
hallgatott kisfiúból lesz? Aki a szü
lőkhöz húzódás bensőséges melegét
nem is^ismeri, mert ilyesmire nincs
idő. És vajon miféle családapa
(anya) lesz abból a kamaszból, aki
el sem tudja képzelni, hogy a szü
lőkkel beszélgetni is lehetne?
„Szóínség-sújtotta házakról” be
szélt egyik könyvében (Engedjétek
hozzám a szavakat) a kiváló erdélyi
író, Sütő András. Hozzátéve, hogy
„szavaink hét szűk esztendejét él
jük”. Erről szól ez a dokumentum
film is. A szavak hét szűk esztende
jéről, az egymás mellett szavak nél
kül elmenő családtagokról, a kihű
lő érzelmekről és a kihűlt otthonok
ról. Azért hűlnek ki az érzelmek,
mert elhalkul a szó? Vagy azért hal
kul el, mert úgy sincs mit mondani?
Ki tudja? Egymással kölcsönhatás
ban lévő folyamatok ezek, s az elmagányosodott emberre mutatnak,
aki oly nehezen tud a másik felé
hidat építeni, mert „hosszú az út
lélektől lélekig”. Hosszú még akkor
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M ÉG SE M HIÁBA!
A legszörnyűbb bűnöket hiábavalósággal büntetik a görög
mítoszok. A Danaidák gyilkosságukért azzal fizetnek, hogy
egy lyukas hordót kell megtölteniök. Sziszifusznak hatalmas
sziklát kell felgörgetnie egy hegy tetejére, s mikor végre fenn
van, a kő megint visszagurul a mélybe. Elkeserítő a hiábavaló
munka: ha a szőlőt elveri a jég; ha a ruhát fel kell fejteni; ha
a kutató munka negatív eredménnyel zárul; ha minden neve
lői fáradozás visszájára fordul; ha nem jön meg az ebédre várt
vendég... Szorongató érzés. Hát még, ha életünkkel kapcso
latban lep meg a hiábavalóság gondolata?! Néha indokolni
sem tudjuk, hogy miért, de sűrű ködként telepszik lelkünkre,
elveszi életkedvünket és bomlasztja erkölcsi tartásunkat is.
Ilyenkor nem találunk választ a Babitsot gyötrő „Esti kér
désire:
„minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok
s a nap, ez égő sziszifuszi kő?
miért az emlékek, miért a múltak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha új nő?”
Hiábavaló az élet? Nem biblikus ez a pesszimista gondolat.
A Szentírás azt tanítja, hogy az élet hiábavaló LETT! S ennek
oka az ember bűnös lázadása, amelyben nemcsak Istent veszí
tette el, hanem vele együtt önmagát, s az élet értelmét is. Isten
nem hiábavalóságra teremtett minket, hanem szeretetben tar
talmas, céltudatos életre. Ennek megtagadása miatt van raj
tunk Isten Ítélete, aki a teremtett világot hiábavalóságnak
vetette alá (Rm 8,20). „Úgyis hiába” - ez a fojtogató életérzés
bűneink következménye és Isten haragjának nyilvánvaló jele.
Ám szemünk arra a Krisztusra nézhet, aki hiábavaló éle
tünkből megváltott: nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy
aranyon, hanem drága vérén, hogy megszabadulva ettől a
roskasztó tehertől, boldogan valljuk: mégsem hiába!
Sokan tehetnek bizonyságot arról, hogy céljavesztett, üres
életük hogyan telt meg tartalommal és reménységgel Jézus
közelében. Mai igénk írójának, Péternek élete is erről tanús
kodik. Egész éjszaka hiába húzta az evezőt, hiába törte tenye
rét a háló kötele, hiába bízott tapasztalatában: egyetlenegy
halat sem fogott. Nemcsak izmaiban, de idegeiben is érezhette
a hiábavalóság bénító fáradtságát, ami túlnőve annak az
éjszakának ösődjén, egész ‘életét*, kériiésfessé tette.-Akkor talál
kozott a Mesterrel. Parancsára mégis visszaevezett a mélybe.
De akkor már nem hiába: alig fért csónakjába a rengeteg hal.
S amikor már ember-halászként húzta-vonta a hálót: akkor
sem hiába. Felszakadt a hiábavalóság sötét felhője és a fényes
napsütésben reménységgel követte Jézusát.
A Szentírás nemcsak azt tanítja, hogy életünk hiábavalóvá
lett, hanem arra a Krisztusra mutat, aki megszabadít ettől.
Mert Isten nem akarja, hogy életünk a Danaidák gyötrelme
legyen és a hiábavalóság ölje ki lelkűnkből a lelket. Isten
megváltó szeretete nemcsak a félelmet űzi ki belőlünk, de
feloldja a pesszimizmus bénultságát is és elvezet a felszabadító
vallomásra: mégsem hiába!
Madocsai Miklós

IM Á D K O Z Z U N K
Köszönöm Jézusom, hogy rád nézhetek, aki hiábavaló életemből meg
váltottál. Kérlek segíts, hogy a tőled kapott feladatokat és célokat
vállaljam és teljesítsem, hogy értem hozott áldozatod hiábavalóvá ne
legyen. Amen.

is, ha a saját akart, vágyott gyerme
kéről van szó, akit futva visz a böl
csődébe, szajkózva a rég megcáfolt
föltételezést, miszerint korán kell
megszokni a közösségi életet, s nem
tudva, hogy inkább abból lesz kö
zösségi ember, aki minél tovább
megkapaszkodhatott a szülőjében.
Pesszimista volna a film rendező
je? Csak a bölcsődébe igyekvő anyu
kákat mutatja, nem pedig azokat,
akik boldogan töltik otthon a gyes
éveit? Mutat egy édesanyát az utób
bi típusból is, aki szinte sugárzik hét
gyermeke körében, nem fukarkodik
se a szép szóval, se a mesével, de
olyan fehér hollónak látszik a többi
között, amennyire a hét gyermekes
család is a felettébb „ritka madarak”
kategóriájába tartozik. De vajon
milyenek az arányok? Igaz-e, hogy
többségben lennének a kihűlt szívű
emberek, akik a javakért hajszolódva már észre sem veszik, hogy cél lett
az eszközből, és már nem a családért
fáradoznak, hanem a családtól me
nekülnek munka-narkózisba, bir
toklás-tébolyba?
Talán itt, az arányok kérdésénél
szállhatnánk vitába a film rendező
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Ha találkozhatnánk elmúlt ko
rok embereivel, sok dicsekednivalónk akadna. Századunk sok
vívmányáról beszelhetnénk nekik.
Büszkén említhetnénk, hogy a vi
lágról, az emberről többet tudunk,
mint valaha, olyannyira, hogy is
mereteinket már képtelenség átte
kinteni, egységbe foglalni. Az
egész életünket átszövő technikát
sem hagyhatnánk ki, mely az egy
szerű ember számára már a csoda
határát súrolja néha. De egy biz
tos: azt semmiképpen sem állíthat
nánk jó lelkiismerettel, hogy mind
ezek nyomán nagyobb lenne a bé
kesség a földön, mint bármikor.
Mert a békesség nem a tudomány
és a technika függvénye. Nem is az
magától értetődő eredménye.
A békesség megteremtője maga
az Isten, akinek békessége minden
emberi értelmet meghalad. Akit Pál
apostol sok helyen csak úgy emle
get, mint a békesség Istenét. Az
igazi békesség forrása az, ha Hozzá
hazatalálunk, ha Nála érezzük ott-'
hon magunkat. Ha életünkre úgy
tudunk nézni, hogy annak ez a ha
zatalálás adja meg egyedül az értel
mét. Es nem elhibázott-e minden
próbálkozásunk, mikor lelkünk
egyetlen igazi Otthona helyett tár
gyakban, eszmékben, emberekben
akarunk hazatalálni, megtalálni
békességünket, nyugalmunkat?
A Nála otthoniét adja a végtelen
nyugalmat és éltető biztonságot,
hogy bármit is tegyen velünk, még
az érthetetlen nehézségekkel is a
javunkat akarja. Mert az Ő szere
tete tovább lát, mint mi, rövidlátó
terveinkkel. „Az Ő akarata a mi
békénk” - írja Dante az Isteni szín
játékban.

„Boldogok, akik békét teremte
nek, mert ők az Isten fiainak nevez
tetnek” - mondja Jézus a Hegyi
Beszédben. Ez a „béke-felhívása”
életünk minden területére, minden
élethelyzetére vonatkozik: hétköz
napjaink apró csatározásától kezd
ve a sorsdöntő válaszhelyzetekig.
Nem könnyű vállalkozásra hív
Jézus bennünket: a békességet te
remtés útja az évezredek múlásával
semmivel sem lett kényelmesebb.
Ha rajta akarunk járni, akkor le
KELL KÖZBEN GYŐZNÜNK A MA
GUNK És mások előítéleteit , m e
lyek c s o p o rto k b a o sz tjá k az em b e
rek et, és a k ü lö n b ö z ő sz em p o n tú
o sz tály o zg atással m é rh e tetlen ü l el
tá v o lítjá k ő k e t eg y m ástó l. E rőt
KELL VENNÜNK A KÍSÉRTÉSEN, hogy
ig a z u n k n a k és szem ély ü n k n ek b á r
m i á r o n is érv én y t szerezzünk. F e 
l ü l KELL KEREKEDNÜNK A TÜREL
METLENSÉGÜNKÖN, m ely h a m a r le
té rít b e n n ü n k e t a b ék esség -terem 
tés ú tjá ró l, h a n em lá tju k a z o n n a l
fá ra d o z á su n k ered m én y ét.

Isten gyermekeinék, nekünk ez a
hivatásunk: legyünk kisugárzói Is
ten békességének, melynek forrása ■ v
a szeretet és megbocsátás. Mert ez
b
a békesség semmi mással össze
nem téveszthető, nem pótolható.
k
Ez után sóvárog most a világ, talárt öl
jobban, mint valaha. A Nobeln
h
díjas természettudós, Szentgyörgyi
Albert így öntötte szavakba ezt a cl
zl
sóvárgását egyik zsoltára végén:
„Uram! Küldd el hozzánk a Te b
a
szolgáid,
a
Hogy megmutassák az utat, mely
Tehozzád, a békébe,
d
Amely embert emberhez vezet."
n
a
Tóth Márta
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A mi családunk
A kisfiút otthon felöltöztetik.
A bölcsődében levetkőztetik. Majd
sétához újra átöltöztetik, aztán újra
fel, és újra át, és újra le, a nap folya
mán sokszor; hiszen „mindene”
megvan, levegőzik, játszik, eszik,
alszik, de a gyakori ruhaváltás köz
ben mintha csomaggá válna, kézről
kézre adják a futószalagon, s aligalig intéznek hozzá néhány emberi
szót.
A jónevű budai gimnázium diák
jait megkérik, vennék föl magnóra
az otthoni beszélgetéseket. A java
részt értelmiségi családokban a kö
vetkező „eszmecserék” hangzanak
el reggel és este: „Szaladj le kenyé
rért, vidd le a szemetet, hozd föl az
újságot, kapcsold ki a rádiót stb.
A legemberibb mondat, mert mégis
valami érzelmet, gondoskodást fe
jez ki: „etesd meg a macskát!”
Magyar József dokumentum
filmje, „A mi családunk" képekben
tárja elénk annak a járványnak a
tüneteit, amelyet „családválságszindróma” névvel illethetnénk leg
inkább, s amely elsősorban a gyer
mekeket sújtván, csak később bon
takoztatja ki teljes veszedelmét.

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

jével. Amit ő bemutat, kétségkívül
igaz. Hogy bemutatja, s hogy ilyen
torokszorító módon teszi, felettébb
helyes; „mert növeli, ki elfödi a
bajt” - hirdette nagy költőnk, Illyés
Gyula. Ám jogosan hiányolhatjuk
az igazi összetartozásban élő csalá
dok részarányos szerepeltetését,
még ha a téren csupán becslésekből
indulhatunk is ki. Aminthogy az
sem derül ki világosan, hogy ki mi
ben hibás? Ki az, aki maga tehet
róla, hogy űzi a szerzés ördöge, és
ezért dal nélkül száll a fészkére,
mint a fáradt madár, és ki az, aki a
körülmények hálójában vergődik,
mert otthont kell teremtenie?
A filmen nem csendül fel, még
véletlenül sem egyetlen bölcsődal,
de még a közös otthoni fáradozás
munkadala sem. Ahonnan elszökik
a szó, elhalkul ott az ének is, hiába
tanulták Kodály-módszerrel a nép
dalokat az apukák és anyukák.
A rendező nem mondja meg - nem
tudja tán? - miként hozhatnánk
vissza. De a film arra késztet, és ez
a fő érdeme, hogy gondolkozzunk
rajta.
Bozóky Éva

Bizonyára mindannyian átbön
gésztük már - talán van aki több
ször is az ez idei Evangélikus Nap
tárunkat. Legyen szabad azonban
éppen most, a böjti időben újra
felhívni a figyelmet az újraolvasásra, hiszen nagyon aktuális üzenetet
tartalmaz mindannyiunknak.
A tetszetős és felejthetetlen em
lékeket felidéző bontón túl azon
nal szembetűnt, hogy új tipográfiai
technikával készült a Naptár. Vilá
gos, olvasható és alaposan szer
kesztett.
Bevezetésként 13 böjti meditáció
készít fel Jézus Krisztus szenvedé
sének és halálának, megváltásának
újra átélésére. Ezek az igetanulmá
nyok rövidek, lényegre törők és
magvasak. Érdemes lenne böjti
időben akár bibliaórai sorozatnak
is elővenni és hiszem, hogy általuk
nagyon meggazdagít a Szentlélek.
Nagyon olvasmányos az „Évfordu
lók” rovata, mely nemcsak esemé
nyeket elevenít fel, hanem ember
közelbe hoz már elköltözött püspö
köket, teológiai tanárokat, halha
tatlan zenei zsenit és ma is közöt
tünk élő és szolgáló országos fel
ügyelőt. Különösen áktuális és ra
gyogó választás ebben a sorban a
„Szózat”-ra való megemlékezés.
Azt hiszem nagyon régi hiányt pó
tol az egyházmegyék bemutatása.
Nagyszerű ötlet. Az olvasóhoz így

közel kerül az összes egyházmegye,
megismerik az espereseket, az egy
házmegyék gondjait, örömeit. Tu
lajdonképpen Naptárunkon ke
resztül így bemutatkozott a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház az
olvasók felé. Kegyelettel emlékez
tünk meg halottainkról. Nagyon
színes, eleven - természetesen a tel
jesség igénye nélkül - a „Krónika”
és a „Gyülekezeteink Élete” fejezet.
Mutatják, hogy egyházunkban az
elmúlt esztendőben is eleven volt az
élet, szerteágazóan szolgálhattuk
Mindenható Urunkat. A versek és
elbeszélések jól válogatottak, nyil
ván sok kellemes estét adtak az
olvasónak.
Szándékkal hagytam a végére:
telitalálatnak érzem a képi anyag
megválasztását. Nem egysíkú, sok
területet ölel fel és újra „elénkvarázsolta” a felejthetetlen LVSZ
Nagygyűlés pillanatait. Mindeze
ken túl az sem mellékes, hogy jó
időben, 1985 karácsonya előtt és
alatt került híveink kezébe az ez
idei Naptár, melynek szerkesztésé
ért, jól összeállított anyagáért olva
sóink nevében hálás köszönetét
mondunk! Biztos vagyok benne,
hogy sokan, sokszor elővesszük
még az esztendő folyamán, hogy
erősödjünk és evangéliummal meg
töltött perceket merítsünk belőle!
Solymár Péter
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A Z E U R Ó P A I E G Y H Á Z A K K O N F E R E N C IÁ JA
FŐ T IT K Á R A H A Z Á N K B A N
Dr. Glen Garfield Williams, az
■Európai Egyházak Konferenciája
■genfi főtitkára, február 19—23. kö•'.zött látogatást tett hazánkban.
■Részt vett az európai egyházszervezet Helsinki-bizottságának bu
dapesti ülésén, és találkozott az
■Állami Egyházügyi Hivatal elnö"kével és a hazai egyházak vezetői■vel.
Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke,
■február 21-én a Hivatal vezető
■munkatársaival együtt fogadta
■Williams főtitkárt. A szívélyes lég■körű találkozón jelen volt dr. Nagy
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Gyula püspök, az Európai Egyhá
zak Konferenciája teológiai ta
nácsadója is. A találkozás során
megbeszélést folytattak a különbö
ző társadalmi rendszerű országok
és az egyházak közös feladatairól
az európai és nemzetközi enyhülési
folyamat erősítésében, valamint
Európa egyházainak a Helsinki-'
Egyezmény megvalósításával kap
csolatos időszerű kérdéseiről.
Az Európai Egyházak Konfe
renciája 116 európai egyház - gya
korlatilag kontinensünk minden
- nem római katolikus - egyháza
közös szervezete.

Nőnapi levél

Tudjuk, hogy szükségetek van
■játékra, könyvre, hanglemezre, di■yatos ru h ára,leán y -g y erm ek eink! De ezeknél maradandóbbat
■akarunk adni Nektek: oltalmat!
■Szeretnénk megláttatni Veletek az
■otthon összekovácsoló erejét.
■ A családét, ahol nevelkedtek,
■ahonnan önálló életetekre indul. tok, és ahová mindenkor visszatér■hettek. A szülői szív - bizony sokIszőri - aggodalmán túl a Szeretet
oltalmát kínáljuk Nektek!
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Tudjuk, hogy szükségetek van
■lelkesítő szóra, felkaroló kézre, foI gódzó támaszra, színes virágra, B feleségeink! De ezeknél többel akar runk megajándékozni Benneteket:
Lhűséggel! Szeretnénk .megéreztetni
■Veletek, a Hozzátok tartozás bol■dogító lehetőségét. Nemcsak tudo■ másul venni fáradt-arcú mosolyo■ tokát, elfogadni családért-munká■ ért lázas igyekezeteteket. Hordozó
■ hűséggel akarunk Értetek élni!
■ Tudjuk, hogy szükségetek van

csendes szobára, szeretetteli hang
ra, reménységet adó ígéretre, édesanyáink, nagyanyáink! De
ezeknél gazdagítóbbal akarunk
megörvendeztetni Titeket: gondos
kodással! Szeretnénk megtapasztaltatni Veletek az egymásba kul
csolódó kezek és szívek melegségét.
Azt a félelmet és aggályoskodást
oszlató valóságot, hogy nem vagy
tok egyedül. Fiúi gondoskodással
akarunk átölelni Mindőtöket!
Tudjuk, hogy szükségetek van
együtt-szolgálás felelőssegére, kö
zös imádságra, reménység erősödé
sére, - Jézusban Nőtestvereink! De
ezeknél többet akarunk ajándékoz
ni Nektek: hitünkből fakadó szeretetet! Szeretnénk bizonyságot tenni
Veletek az Istenre hagyatkozás és
Előtte élés semmi mással nem pó
tolható öröméről. Krisztustól ta
nult szeretettel akarunk Mellette
tek élni, imádkozni, szolgálni!
Mindannyian tudjuk, hogy csak^
így érdemes...
Eszlényi László

ÁRA: 5,50 Ft

A nő
S hivatta az Ür az angyalt, a Nőt.
Az leborult a roppant fény előtt.
Szárnya sejtés volt inkább, mint valóság,
s hova csak nézett, kinyíltak a rózsák.
És szólt az Úr: „A rétek tarka hátán
bolyg nyughatatlan, árva búval Ádám.
Vágyó lelke a réteket bejárja...
őhozzá küldlek, te leszel a párja.
Benned fény lelke, önfeláldozás élt,
s szenvedtél itt, mert nem szenvedtél másért.
Glória leszel, homályban fogsz élni,
de szent füzednél szentté lesz a férfi.
Ima az ajkon, lánykéz fáradt arcon,
fényben melegség - te leszel az asszonyl
A vigasztalás drága dallama,
örök oltár, te leszel az anya.
Reményként égsz, s a férfi megy utánad,
s meglátja néha égi angyalszárnyad!
'Szent, nagy parancsom, bús angyal, vegyed...”
Az angyal szólt mosolyogva: „Megyek.”
S mint hullócsillag, a Tejúton át
elérte a föld barna kapuját,
hol fél a fű is, átkozott a táj.
S előlépett a Sátán, s szólt: „Megállj!
Te, szép angyal, kit földi szerelemmel
síró rabbá tesz, porba ránt az ember.
Szárnyad letépi vágya vad tüzénél,
gondold meg jól, amíg ide belépnél!
Az első csókban leomlik az oltár,
és por leszel, ki eddig angyal voltál.
Kehely leszel, s ő szomjasan hajol rád,
de összetör, ha eloltotta szomját.
Ha szereted, - leroskaszt a kereszted.
Ha elhagyod, tépett levéllé teszlek,
mit piszkos szél a szürke sárba vonszol.
Ha sírsz, letörlöm a pírt mosolyodról.
Nevetsz - s üres csengő lesz a szíved.
Fiad hálája ... fecske ... elveszíted.
Jied csupán bölcsője, koporsója,
nem lesz jogod, csak néma fájdalomra;
e föld a könnyed nyomtalan beissza.
E föld enyém... Repülj hát vissza-vissza,
ne szállj tovább, te fényes hullócsillag,
szépség, ifjúság, drága nárdusillat,
mivel harcolsz, ha semmiségbe oszlott,
s csak nő leszel, szomorú és kifosztott?
Mondd, mit teszel, ha szíved drága kelyhét
szeretteid kezével tördelem szét?
Mondd, mit teszel, ha tengyermeked öl meg,
ha besározlak, hogyha összetörlek,
ha minden átkot sorsodra vetek?"
A Nő belépett, és szólt: „Szeretek!”
Megjelent a költő Késő vallomás című verseskötetében 1985-ben

V_______________________ ___________________________ )

r m —

~

w

A v a llá s é s m e g g y ő z ő d é s e g y e te m e s e m b e ri jog
N em zetk ö zi ta n á c s k o z á s M iskolcon

EGYHÁZUNK
SEGÍTSÉGE
A FÖLDRENGÉS
KÁROSULTJAINAK
Mint ismeretes az elmúlt év októ
berében püspökeink felhívással for
dultak a gyülekezetekhez, hogy
ajánljanak fel offertóriumot a föld
rengés sújtotta egyházi és társadal
mi károk helyreállítására.
A gyülekezetek áldozatkészen
adakozták. Az ofiertórium összege
442 711,- Ft volt, melyet evangéli
kus egyházunk - a gyülekezetek se
gítségére adott támogatás levoná
sával - teljes egészében a Magyarországi Egyházak ökumenikus Ta
nácsa közvetítésével a Társadalmi
Segélyakció javára utalt át.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház Elnöksége hálásan köszöni
a gyülekezetek szeretetét, áldozatkészségét, a diakónia ilyen gyakor
lását.

Heidingsfeld
egyházfőtanácsos
látogatása
Uwe-Peter- Heidingsfeld, a Német
Evangélikus Egyház (EKD) Külügyi
Hivatalának Kelet-Európa referee
se, február 16-21. között hazánk
ban tett látogatást. Részt vett az
Európai Egyházak Konferenciája
miskolci bizottsági ülésén, amely az
emberi jogok és a vallásszabadság
kérdéseivel foglalkozott, elsősor
ban a Dunavölgy-országok egyhá
zai delegátusainak részvételével
(február 17-18.). Ezt követően bú
csúlátogatást tett a hazai protes
táns egyházak vezetőinél, mivel rö
videsen új szolgálati munkakört
vesz át. Dr. Nagy Gyula püspök feb
ruár 20-án fogadta hivatalában
Heidingsfeld egyházfőtanácsost és
megköszönte értékes szolgálatát a
nyugatnémet és magyar evangéli
kus egyházak közötti jó kapcsola
tok erősítésében.

Párbeszéd
a vallásszabadságról
A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának meghívására feb
ruár 17-18-án Miskolcon nemzetközi tanácskozást rendeztek a vallássza
badság kérdéseiről. A konferencián 26-an vettek részt, teológusok, történé
szek, jogászok, akik 11 országból jöttek, többségük a Duna-menti álla
mokból.
Kifejezésre juttatták, hogy a helsinki egyezménnyel megindított folya
mmát az emberi jogok megvalósításáért, különösen a vallásszabadsággal
kapcsolatban arra mutat, hogy a vallás és meggyőződés szabadsága egyete
mes emberi jog, amely szoros kapcsolatban van más szabadságjogokkal és
kötelezettségekkel is.
A konferencia rendezője az
„Egyházak Programja az Emberi
Jogokért, a Helsinki Záróokmány
megvalósítására” volt, ennek mun
kabizottságát 1980-ban hozták lét
re. A bizottságban a Helsinki Zá
róokmányt aláíró államokban élő
egyházak képviselői találhatók, az
Európai Egyházak Konferenciája,
az USA és Kanada Keresztyén
Egyházainak Tanácsa tagegyhá
zaiból.
A konferencia után február
19-én Budapesten sajtóértekezle
tet tartottak. Itt elhangzott,
hogy azért rendezték ezt a ta
nácskozást különös tekintettel a
Duna mentén élő egyházakra, mi
vel ők sokkal alaposabb történel
mi és jelenkori tapasztalatokkal
rendelkeznek a vallásszabadság
kérdésében.
A sok évszázados elnyomás, kü
lönösen is a török uralom, majd a

ELŐ VIZ
így kezdődött
A hitnek
az európai
mindig
keresztyénség ára volt
- hol tart ma?
ApCsel 16,16-24
Hogy ez az összefoglaló cim így
igaz, ennek bizonyítására a Bibliá
ból és a mindennapi életből száz
meg száz példát lehetne felhozni.
De ez az egyetlen példa is, amely
ről igénk szól, meggyőzően bizo
nyítja, hogy ahol Jézus Krisztus
nak nevében szolgálnak, ott egy
szer csak történik valami zavaró.
Valami, ami újra meg újra ismétlő
dik. Valami, ami mutatja, hogy az
érdekek ütköznek. Valami törté
nik, ami egyeseket a Jézus melletti
kiállásra, másokat a szembeállásra
késztet. Áz ellentétet kiváltó ok so
hase könnyen áttekinthető. Itt pl.
az okok között ott van a pénzvesz
teség, melyet a jövendőmondó
leányka elhallgattatása jelentett a
gazdáinak, de ott van a rómaiak
zsidóellenes gőgje és megvetése.
Ott van a helybeliek vallásos félté
kenysége azzal a Jézus-vallással
szemben, melyet e jöttmentek pré
dikáltak. A ma Éurópájában is
megvoltak és meg vannak az ilyen
érdekellentétek. Jézus szolgálata
ellenségeskedést váltott ki annak
idején azokból, akik megvetették a
Bibliát, mint zsidó könyvet. De
azokból is, akik azt gondolták és
gondolják, hogy a Jézus Krisztus
ba vetett hit is olyan kábítószerfé
le, amelytől meg kell szabadítani a
ma emberét. Ami a hit árát illeti,
igénk részletes listát közöl a szen
vedésről, mely együtt jár Jézus láb
nyomával: meghurcolás, vádasko
dás, megszégyenités, megtépdesés,
botozás, börtön és kezek, lábak
kalodába nyomorítása. A ma
Európája ezeknél iszonyatosabba
kat eszelt ki: koncentrációs tábo
rokat, krematóriumokat és kon
cepciós pereket. .Mégis mindig és
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A ki az o ltá ri szentséghez akar já ru ln i, üres szívet
és éhes lelket ajánljon fel a Mindenható Istennek.
Itt ugyanis az a legm éltóbb, aki a legm éltatla
nabb. A m i úgy értendő, hogy m iko r az em ber
m agát telje sségg el kárhozottnak, nyom orultnak
és kegyelem re szorulónak érzi, ebben és ezzel
válik Isten kegyelm ére legfogékonyabbá és leg
alkalm asabbá.
ím, így k e ll az úrvacsorához m éltóképp já ru ln i!
(Luther)

mindenhol a világon voltak, akik
a hit árát hajlandók voltak megfi
zetni. Ezt nem csak a Bibliából
látjuk, hanem a haláltáborok ud
varán a fövénybe írt VIVIT újra
meg újra hirdette a zárkákból kiszüremlett
énekfoszlányokkal
együtt, hogy az ÚR Jézus él! A hit
árát mindig meg kell fizetni és ez az
ár sem ma sem holnap nem kevés.
Jézus szolgálata mindig szembe
fordít emberekkel, de úgy, hogy
nem ellenük, hanem érettük!
. így tanultuk ezt a mi Urunktól,
aki szerette övéit, mindhalálig sze
rette őket és éppen eközben fogtak
össze ellene. Először csak fenyege
téssel, aztán törvényük szigorával,
végül lemeztelenítve Őt, vesztő
helyre hurcolták. Üdvösségünkért
a kereszten Ő mindent megfizetett.
Azt mi már ingyen kapjuk aján
dékba. De a megajándékozott gyer
mekei felszabadultan és békesség
gel fizetik a hit árát úgy .ahogyan
az sorra kerül. Olykor csak nagyon
fárasztó szolgálat az ár, máskor
veszteség is érhet minket Jézusért.
De olyan is megtörténhet, hogy
megszégyenítés és halál vár arra,
aki inkább szereti az Urat. Sokan
vitáznak azon, hogy Pál miért csak
másnap, már Filippiből elmenően
fedi fel római polgár voltát? Ha ezt
már a főtéren, a hatóságok előtt
megtette volna, „megúszta” volna
a botütéseket. Ez azért járja meg
oly gyorsan az agyunkat, mert
mindent sértetlenül szeretünk
megúszni. Pál azonban nagyon jól
tudta, hogy a Jézussal való szenve
désnek nem csak fájdalma, hanem
titka és haszna is van. Ezért nem
elsikkasztotta, hanem kifizette a
hit árát.
Józsa Márton

Habsburgok által támogatott el
lenreformáció, továbbá a két vi
lágháború következtében a protes
táns és ortodox egyházak csak na
gyon lassú, fáradságos, lépésrőllépésre történő fejlődés eredmé
nyeképpen tapasztalhatták meg a
vallási türelmet, illetve a vallássza
badságot. A résztvevők megállapí
tották, hogy ma a szocialista or
szágokban a marxista filozófia és
az állam részéről az egyházak iránt
fokozódó készség mutatkozik a
párbeszéd folytatására.
A konferencia két napja alatt
előadások hangzottak el a Duna
mentén élő egyházak történetéről,
továbbá az emberi jogok és a val
lásszabadság elvi és gyakorlati
kérdéseiről. A magyar vendéglá
tók részéről dr. Mokkái László
debreceni református teológiai
professzor „Ellenreformáció és
politikai hatalom a Habsburgmonarchiában” címmel tartott
előadást.
Az előadásokat követő plenáris
vita során mindenekelőtt1a tole
rancia fogalmának tisztázása ját
szott fontos szerepet. A konferen
cia résztvevői hangsúlyozzák,
hogy vallásszabadságon nem vala
minek a puszta eltűrését értik, de
nem is előjogok érvényesítését. Azt
a nézetet fejezték ki, hogy a vallásés világnézeti szabadság minden
ember egyetemes joga, amelynek
azonban kapcsolódnia kell az
össz-társadalomban érvényesülő
egyéb szabadságjogokkal és köte
lességekkel. A tolerancia voltakép
pen a vallásszabadság átfogó kife
jezése.
A résztvevők aláhúzták az em
beri jogokért való további erőfe
szítések szükségességét, a Helsin
ki Záróokmány és más nemzet
közi egyezmények, valamint az
ökumenikus mozgalomban ezen a
téren elért eredmények alapján.
Segíteni kell az egyházakat, hogy
a tolerancia és megértés szellemé
ben szót emeljenek az egyes orszá
gok alkotmányában biztosított jo
gok és szabadságjogok megvalósí
tása mellett, a Helsinki Záróok
mányt aláíró államok ez év no
vemberében, Bécsben tartandó
harmadik konferenciájával kap
csolatban is.
A konferencia a Tiszáninneni
Református Egyházkeriilet újon
nan épült székházában ülésezett.
Az ülés vezetője, illetve vendéglá
tója Kürti László püspök, a mun
kabizottság tagja volt. A résztve
vők között volt Christa Lewek aszszony, egyházfőtanácsos (NDK), a
bizottság elnöke és dr. Theo
Tschuy (Svájc), az Emberi Jogok
Programjának titkára. Egyházun
kat, illetve az ökumenikus Taná
csot dr. Nagy Gyula püspök képvi
selte. - A konferencia végén az
ökumenikus Tanács fogadást
adott, ezen résztvett Porkoláb Al
bert, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tanács elnökhelyettese is.

L/ETARE
A vasárnap nevét Ézsaiás
könyvéből vett idézet alapján az
örömre való buzdításról kapta,
„örvendj, Isten népe, és akik az
Urat keresitek, jöjjetek és merítse
tek az ő vigasztalása forrásá
ból!” Elsó hallásra különösnek
látszik, hogy a nagyböjti időszak
ban örvendezésre kapunk bizta
tást. Az öröm azonban 'nagyon
mélyértelmű és sokszínű foga
lom. Olykor lehet a külső meg
nyilvánulása vidámság és neve
tés is, ám máskor nagyonis meg
fér a komolysággal, elmélyült
| ■gondolkodással. Az alapját néha
•örömteli tényekben találjuk, más
kor inkább a lehetőségekben, re
ményeinkben.
A böjti időszakban mindkettő
re alkalmunk nyílik. A vasárnap
evangéliumi igéje az ötezer em
ber megvendégeléséről szóló
történet (Jn 6,1-15). Ebben a Jé
zust követő, hallgató, majd elfá
radó és megéhező sokaságról
olvasunk. Az az öröm, hogy Jé
zust hallgathatják, fakulni látszik,
hiszen jól tudjuk, hogy a fáradt
ság, az éhezés, vagy bármilyen
hiányérzet mennyire befolyásol
hatja lelkiállapotunkat. Azt is tud
juk, hogy ha ilyenkor valaki arra
akarna késztetni, hogy mégis
örömöt érezzünk és mutassunk,
fáradtan legyintenénk: parancs
szóra nem lehet örülni! Jézus
azonban éppen ebben a helyzet
ben mutatja meg hatalmát és
szeretetét: nemcsak ennivalót ad
az éheseknek,, nemcsak közös
séggé formálja az összeverődött
embereket, hanem jelet is mutat
nekik, érzékelteti, hogy ő az, „aki
nek el kellett jönnie a világba”,
vagyis hogy közöttük van Isten
küldötte, Akitől az egyszeri jóllakáson tűi még sokat-sokat vár
hatnak!
Az öröm tehát nem lehet a pil
lanatnyi körülményeinknek, a
bennünket érintő eseményeknek
a függvénye. A Krisztusban való
öröm hitünknek és a Krisztushoz
fűző szeretetünknek lehet a
függvénye. „Merítsetek az ő vi
gasztalása forrásából" - ez arra
indíthat bennünket, hogy amikor
vigasztalásra, erősítésre szoru
lunk, amikor életünknek nehéz
napjait éljük, amikor szívünkben
nyugtalanság, keserűség van,
amikor bűneinket, tehetetlensé
günket bánjuk, amikor mások
szeretetlensége és önzése bánt,
amikor az élet múlandósága és
a halál hatalma terheli gondola
tainkat, - éppen akkor találha
tunk vigasztalásra és örömre, te
hát arra a kincsre, amely a legin
kább hiányzott és amelyhez saját
erőnkből már soha nem juthat
tunk volna.
örömre nem lehet születni, ör
vendező életbe nem lehet bele
nőni. Valami mindig megrontaná
örömünket: saját gyengeségeink
vagy a bennünket körülvevő vi
lág. Azért, hogy mégis örülhes
sünk, Jézusnak is életét kellett
feláldoznia. 0 maga az „életnek
kenyere", amely megelégít,
örömre késztet. Ezért nekünk is
buzgón kell imádkoznunk, oly
kor tusakodnunk a hit „megszál-'
lottságával". Láttál már testi fo
gyatékost, betegágyban, fekvőt,
napi megélhetési gondokkal
küzdőt mégis örvendezni? Úrva
csorái oltárhoz roskadozva letér
delő és onnan boldog békesség
gel felkelő keresztyént?
Jézus élete maga á tény és a
lehetőség, amely bennünket ör
vendező és örömszerző embe
rekké tehet!
Szirmai Zoltán
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„Aki az eke szarvára teszi kezét és hátratekint,
nem alkalmas az Isten országára.” Lk 9,62.
VASÁRNAP - „Ezért tehát a lankadt kezeket és a
megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ös
vényen jáijatok.” Zsid 12,12-13. (Zsolt 48,15 - Lk
9,57-62 - Zsolt 49)
Elernyedt, cselekvőképtelen kezek, lábak! Azokat
jellemzik, akik sokat tévelyegtek céltalanul az élet
ben. Keserű tapasztalat: „Lábam futott, de nem
haladt.” (396,2.) Láss hozzá újult erővel! Krisztus az
igazi út, mely célba visz.
HÉTFŐ - „Eltakartuk arcunkat előle, megvetett
volt, nem törődtünk vele.” Ézs 53,3 (Zsid 12,3 - 1
Pét 1,13-21 - Zsid 12,12-17) Az újságok „pletyka
rovata” mindig érdekli az olvasót. Érdekelnek a nem
ránk tartozó dolgok is. Végzetes tévedés, hogy sok
ember számára csak egy Valaki közömbös, sőt meg
vetendő: az értünk szenvedő Krisztus! Valóban, raj
ta bűneink rontását látjuk... de többet is láthatunk:
Isten végtelen szeretetét!
KEDD - „Megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja
minden ember egyaránt - Az Úr maga mondja ezt.”
Ézs 40,5 (Jn 4,35 - M k 9,38-41 - Zsid 12,18-24) Ma
nem mindenki számára nyilvánvaló Isten dicsősége
és hatalma, mert nem szemmel látható. Isten hatal
ma a szeretet hatalma, melyet sokan gyengeségnek
vélnek. Aki benne él, ismeri erejét.
SZERDA - „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben
marad, az az Istenben marad és az Isten is őbenne.”
1 Jn 4,16 (Ézs 27,3 - Lk 9,51-56 - Zsid 12,25-29)
Isten lényét bonyolult mondatokkal sem tudjuk iga
zán kifejezni. János ilyen egyszerűen tárja fel előt
tünk a titkot: Az Isten szeretet. Ezt sem értjük, de
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átélhetjük valóságát. A szeretet az egyetlen „Isten
bizonyíték” - Isten szeretetének meggyőző bizonyí
téka pedig Krisztus.
CSÜTÖRTÖK - „így fognak visszatérni az Úr megváltottjai is. Boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.” Ézs 51,11 (Ef 1,18 —
Jer 20,7-13 - Zsid 13,1-6)
Ézsaiás biztató szavai olyanoknál^ szólnak, akik
nem a szerencsés oldalra kerültek, nem jó korban,
nem jó körülmények közt kaptak részt az életben.
Böjtben gondoljunk arra, hogy Krisztus a szeren
csétlenek oldalára állt - és ez az ő szerencséjük.
„Verőfényben vagy kereszt alatt, Keressem nálad
boldogságomat” (457,5.)
PÉNTEK - „Benne van szívünk öröme, mert szent
nevében bízunk.” Zsolt 33,21 (Zsid 1,4 - IThessz
2,13-20-Z sid 13,7-14)
Bízunk: képességeinkben, munkabírásunkban, jó
összeköttetéseinkben... Sok, örülni már nem tudó
ember bizonyítja: az öröm forrása nem magában az
emberben, nem is a körülmények alakulásában van.
Az igazi örömöt az adhatja, aki hatalmával meg is
tudja őrizni örömünket a bűn rontásától.
SZOMBAT - „Én világosságul jöttem a világba,
hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétség
ben.” Jn 12,46 (Mai 3,20 - 2Tim 4,1-5 - Zsid
13,15-25) Áramszünet: sötétben tapogatva keressük
a gyufát... Hábdrű: elsötétített házak... Bányaom
lás: őrjítő sötétbe rekedt bányászok... Hitetlenség:
tévelygés a bűn csillagtalan éjjelében! Aki Krisztus
ban hisz, mindig szívében hordja a nap éltető suga
rait.
Gy6ri Gábor

Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly
I de. II. (úrv.) Tdkácsné Kovácsházi Zelma
du. 6. Hafenscher Károly. Fasor de. 11
(úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Muntag Andor
né. Dózsa György út 7. de. fél 9. (úrv.) Szir
m ai Zoltán. Üllői út 24. de. fél l l . Kertész
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák
szupl.) Brebovszky János, déli 12. (magyar,
úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
I 31-33. de. 9. Kertész Géza. Thaly Kálmán u.
28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál. Kőbánya de. 10
(úrv.) Vető Béla. Vajda Péter u. 33. de. fél 12
(úrv.) Vető Béla: Zugló de. 11. (úrv.) Szabó
Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kas
sák Lajos u. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András
Váci út 129. de. negyed 10. (úrv.) Reuss And
rás. Frangepán u. 43. de. 8. Reuss András
Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de.
10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlő
rinc de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestlőrinc
Szemere-telep de. háromnegyed 8. (úrv.) Ha
vasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sán
dor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely
de. 10. Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla
Árpád. Rákosszentmihály de. fél 11. Sasba
lom de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. (úrv.)
(szupl.). Rákoscsaba de. 9. szupl. Rákosliget
de. 11. (úrv.) szupl. Rákoskeresztúr, de. fél
11. (úrv.) szupl.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik
Imre, du. 6. (úrv.) Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. (úrv.) Gálát György. Óbuda
de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XII. Tartsay Vil
mos u. 11. de. 9. Takács József, de. 11. Ta
kács József, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. M ó
dón u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11.
Kőszeghy Tamás. Kelenföld de. 8. Missura
Tibor, (családi) Csepregi András (szupl.), de.
11. (úrv.) Csepregi András (szupl.), du. 6.
Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9.
Bencze Imre. Kelenvőlgy de. 9. (úrv.) Rőzse
István. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. Mezősi György.
Böjt 3. vasárnapján az oltárterítö színe:
lila. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk
11, 14-28; az igehirdetés alapigéje: IPt, 1,
17-21.

Gyarmathy Irén

A szívről
Szentül hiszem, hogy minden boldogságunkforrósága, bűneink és
életnek megvan a maga célja, ren tisztaságunk, sokszor a mennyor
deltetése. Minden ember, aki erre a szág, máskor a pokol is.
Mostanában megsokasodtak a
világra születik, egy csodálatos
ajándékot kap Istentől. Úgy hívják: beteg szivek. Modern korunk embe
a szív. Amikor ez a szív elsőt dob rénél gyakori a beteg szív. És az
ban, akkor kezdődik az élet. Ritmi orvosok még nem tudják, hogy a
kus, szabályos ez a szívdobbanás, bajok sokasodtak-e meg vagy csök
úgy megindul, hogy az ember azt kent az ellenálló, tisztaszívűek ere
hinné,'ebben az életben még sem áll, je. Fenyegető jelek jelentkeznek és
felvértezett a bajok, a megpróbálta nincs még rájuk orvosság. Van ke
tások, az izgalmak és egyéb lelki nyerünk, nem is kevés; hogy sok
bántalmak ellen is. Es mégis, a szív hozzá az ember, még az sem a legleélettartama is tudott, de lejárati hangolóbb - a szeretet fogyott el,
idejét csak Isten tudja. Lehet, hogy ezért betegedett meg a szív. Ez a
egy szép, csendes éjszaka után, le szeretetlen, beteg szív tűri csak el,
het, hogy amikor rohansz, lehet, hogy amíg a világ egyik részén
hogy amikor nyugovóra térsz, lehet éheznek, a másik részén elégetik a
egy túlfeszített túra után, lehet egy feleslegeket.
nem kímélt élet eredményeként A háború, a viták, a bombák, a
megáll.
fegyverek nem vezetnek a gyógyu
Amikor Isten ezt a szívet ránk láshoz. Beszélő életet kell helyette
bízza, odaadja nekünk vele az élet élni, példaadó életet, bizonyságtevő
csodáit drága titkaival együtt. Mert életet, nemcsak szavakkal, hanem
benne muzsikál az élet zenéje, az áldozatokkal.
érzelem minden gazdagsága. Benne
Beteg a világ szíve. Vajon az a
pihen eljövő fájdalmak melegágya, sok szörnyűség fáj neki, amely kö
lelkesedésünk, szeretetünk ereje, a rülvesz bennünket? Erzi-e néha a

EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A RÁDIÓBAN. 1986. március 23-án, vasár
nap reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház
félóráját közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet
Sárkány Tibor esperes, Miskolc.

váratlan összeomlás fenyegető je
leit? Miért nem hajlandó magából
kiűzni a gyűlöletet, az irigységet?
Néztél már kisgyermek szemébe?
Mennyi tisztaság, ártatlanság fe 
hérük benne. Milyen csodálkozás
sal nézi a világot, anélkül, hogy a
buktatóit ismerné. Milyen gyanút
lan, milyen jóhiszemű! Talán ha
elénk állhatna ez a most felnövő
tiszta szívű gyermeksereg, amely
még hisz a csodákban, meggyőzhet
né a világot, nem fegyverrel, hanem
példaadással, egészséges, tiszta szi
vével.
Rohanásaink közepette meg kel
lene többször is állni és belenézni
egy-egy gyermek szemébe, meg
hallgatni romlatlan szívének szavát!
Istentől kapott csodálatos emberi
szív! Érzelmeink kincsesládája, se
gíts nekünk megőrizni a békét, hogy
az emberiség visszakapja az öt meg
illető tiszteletre méltó helyét a te
remtett világban, hogy a tiszta szívű
emberek ezt a háborúkkal agyon
gyötört világot újra a béke és nyuga
lomföldi mennyországává tehessék.

P ályázati felhívás
A Hazafias Népfront Országos
Tanácsa mellett működő Országos
Családvédelmi Tanács az USA
New Jersey államában működő
Magyar- Amerikai Kultúr- és Ösz
töndíj Bizottság védnöksége alatt
működő Magyar Életért Mozga
lommal együtt pályázatot hirdet a
családvédelem és a családgondozás
társadalmi-közösségi lehetőségei
nek és feltételeinek feltárására és
javítására.
A pályázat célja, hogy a családvédelem és a családgondozás gya
korlatban is kialakult tapasztala
tait, a jobbításra irányuló egyéni,
családi, rokonsági, baráti, iskolai,
munkahelyi, lakóhelyi, egyházi és
társadalmi szervezetekben kísérle
teket, törekvéseket, elképzeléseket
összegyűjtse és a családvédelmi
munkában felhasználja, illetve a
támogatásra érdemes kezdeménye
zések szélesebb körben ismertté té
tele, megvalósításuk, elterjedésük
segítése.
A pályázatban a családvédelem
és a családgondozás gyakorlati ta
pasztalatainak, kísérleteinek és tö
rekvéseinek élményszerű feldolgo
zásával és az eredmények, módsze
rek dokumentálásával, ismerteté
sével a családvédelem és a család-

gondozás hálózatának javítására
vonatkozó elképzelések, javasla
tok leírásával, a lehetőségek feltá
rásával egyaránt részt lehet venni.
Ugyancsak pályázni lehet a né
pességcsökkenés megakadályozá
sára, a születésszám emelkedésé
nek
elősegítésére
vonatkozó
komplex - gazdasági, társadalmi
feltételekkel számot vető - pálya
munkákkal.
Szeretnénk, ha a pályázatokban
különösen nagy figyelmet fordíta
nának a nagycsaládosok helyzeté
re, az időszerű népesedéspolitikai
problémákra, az együttélést, a csa
ládokat veszélyeztető okok, belső
és külső tényezők komplex feltárá
sára, a veszélyhelyzetek megelőzési
lehetőségeire. Várjuk a nyugdíja
sok, egyedül élők, a megbomlott,
vagy tartós és súlyos betegséggel,
alkoholizmussal illetve egyéb vál
sággal küszködő családok gond
jainak enyhítésére, az őket körül
vevő emberi-társadalmi környezet
szerepére vonatkozó javaslatokat.
A pályázat a családi, munkahelyi,
közösségi szokások, módszerek,
eljárások ismertetését is célul tűzi
ki.
A pályázaton egyének és kollek
tívák egyaránt részt vehetnek.

Pályázni lehet:
- tanulmánnyal;
- tényközlő leírással és doku
mentum-összeállítással;
- szociográfiával;
- családtörténettel;
- irodalmi vagy művészeti alko
tással.
A pályaműveket jeligésen kérjük
beküldeni a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsaának cimére (Bu
dapest, V. kér. Belgrád rkp. 24.
1056), zárt borítékban pedig a pá
lyázathoz mellékelni kell a nevet és
a címet. Kérjük továbbá a külső
borítékon feltütetni: „Családvédel
mi pályázat”.
A díjakat a Hazafias Népfront
OT Országos Családvédelmi Ta
nácsa által felkért zsűri - amely a
pályaműveket elbírálja - állapítja
meg 2000 és 20 000 Ft között.
A díjak - arra érdemes művek ese
tén - kategóriánként három foko
zatban kerülnek kiadásra.
A pályázat beküldésének határ
ideje: 1986. március 15.
Eredményhirdetés:
1986. augusztus 20.
(Érdeklődni lehet: Hazafias
Népfront Országos Tanácsa, Tár
sadalompolitikai Osztály, dr. He
gyi Ferenc, 182-855/50 mellék.)
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Nők az osztrák egyház vezetőségében
Az Ausztriai Evangélikus Egyház
minden testületében a jövőben a tagok
legalább harmadrésze nő legyen hangsúlyozta az egyház női munkabi
zottsága. Nők a felsőbb vezetésben alig
találhatók, míg másutt, főleg gyüleke
zeti szinten képviseletük általában
megfelelő. —A munkaközösség hivat
kozik az Egyházak Világtanácsa 1983.
évi vancouveri nagygyűlésének és a
Lutheránus Világszövetség budapesti
nagygyűlésének ajánlásaira, amelyek a
nőknek az egyház életében minden
szinten megfelelő képviseletet, illetve
kellő megbecsülést sürgetnek. Inge
Schintlmeister, az osztrák evangélikus
egyház nőfelelőse szerint az ajánlások
önmagukban nem elegendőek, ezért
tanfolyamokat szerveznek majd.
(epd-Ö - szp)
Knall - bátorságot a fordulathoz
D. Dieter Knall, az Ausztriai Evan
gélikus Egyház püspöke egyháza nevé
ben az újév alkalmából nyíit levelet in

HAZAI ESEMÉNYEK
A keszthelyi templomban
(Deák F. u. 20.)
március 2-án,
vasárnap este 6 órakor
egyházzenei áhítat lesz.
Műsoron:

Bach: a-moll prelúdium és fúga
három korálelőjáték
e-moll prelúdium és fúga
valamint Liszt-művek.
Orgonái:

TRAJTLER GÁBOR
evangélikus .országos
zeneigazgató
Igét h ird et

Véghelyi Antal
lelkész

M EGHÍVÓ
Dr. Szigeti Jenő, a Szabadegyházak
Tanácsa Lelkészképző Intézetének taná
ra Protestáns népi vallásosság címmel február 12-től március 14-ig - speciálkol
légiumot tart szerdánként l/ i 9-10 között
a Néprajzi Tanszékek könyvtárában.
(ÉLTE BTK Pesti Barnabás u. L IV.
24.)
Az előadásokon minden érdeklődőt
szívesen látunk!
Folklore Tanszék
DALNOK LAJOS orgonaművész a
Szabadság téri református gyülekezet
orgonistája hangversenyét március
7-én pénteken este 8 órai kezdettel ren
dezi meg a Filharmónia a Mátyás
templomban, művészi pályafutásának
40. évfordulója alkalmából.

57 éves. Szüleinek negyedik
gyermekeként látta meg a napvilá
got. Összesen hatan testvérek. An
na 21 éves volt, amikor édesanyja
meghalt, nőtestvérei férjhez men
tek, ő pedig fivéreiről és édesapjá
ról gondoskodott, aki 86 éves ko
rában hunyt el.
Hat elemit végzett. 1963-ban
Zászkaliczki Pál kondorosi segéd
lelkész és Táborszky László, gyüle
kezeti lelkész sugalmazására 4 hó
napos téli kántorképző tanfolya
mon vett részt. Addig a kottát nem
is ismerte. A négyhónapos tanfo
lyamot olyan sikeresen zárta, hogy
segédkántori bizonyítványt ka
pott. A tanfolyam bevégzése után
is szorgalmasan gyakorolt. Bár fé
lénk természetű volt, több ízben is
kisegítette a gyülekezet kántorát.
Majd részt vett még egy háromhe
tes téli tanfolyamon.
Rendes hivatásszerű kántori
szolgálatot 1973. dec. 1. óta végez.
Előzőleg már 1968 óta gyülekezeti
szolgálatban állt mint harangozó.
1981-ben nyugdíjba vonult, de
mint kántor tovább ellátja szolgá
latát. Egyben temetési kántor is.
Szolgálatát a kondorosi gyüle
kezet közmegelégedésére végzi.
Minden reggel az istentiszteleten
szolgál és hétköznap két esti alkal
mon és a vasárnapi alkalmakon.
Az istentiszteleteken mindenkor
komoly igehallgató is, imádságá
val, bizonyságtételével nagy szol
gálatot végez a gyülekezetben. Lá
togatja a betegeket és a híveket, és
buzdítja őket a lelki életre. A pres
bitériumnak is tagja. A lelkész tá
vollétében felolvasással megtartja
az alkalmakat és a gondnoki hiva
talban is helytáll. Egész életét az
Úr szolgálatába állította.

tézett Pieter W. Botha dél-afrikai el
nökhöz. Ebben reményét fejezte ki,
hogy az evangélium alapján lehetséges
a megértés és a megbékélés, ugyanak
kor bátorságot kívánt a Dél-Afrikában
szükséges fordulathoz. Egyúttal kife
jezte megdöbbenését amiatt, hogy a
dél-afrikai kormány tagjai, akik keresztyénségüket nem óhajtják elvitatni,
éppen keresztyénekkel és a keresztyén
etikával kerülnek összeütközésbe, és
magatartásukkal előidézik, hogy a világkeresztyénség az idő előrehaladtá
val egyre határozottabban foglaljon ál
lást velük szemben. - Az osztrák egy
ház eddig nyilvánosan nem foglalt ál
lást, de aggodalommal figyelte az ese
ményeket; imádságban és a lehetősége
ihez mért segítséggel szolidaritást vál
lalt az elnyomottakkal.
A keresztyének feladata minden kö
rülmények között a hídépítés, állapí
totta meg végül levelében a püspök,
ezért a hasonló gondolkodású fekete
dél-afrikai keresztyénekkel is keresni
kell a kapcsolatot. A tehetőséget nem
szabad elszalasztani.
(epd-0 - szp)

Békéscsaba
Az Egyházközi Békebizottság, az
Opus Pacis és a Hazafias Népfront Bé
kés Megyei Bizottsága rendezésében
papi békegyűlés volt Békéscsabán
1986. január 23-án a megyei tanács
dísztermében.
Araczki János, Békés Megye Taná
csának általános elnökhelyettese tájé
koztatta a megjelenteket a megye VII.
ötéves tervének előkészítéséről, Nagy
László ref. esperes pedig beszámolót
tartott a Hazafias Népfront VIII.
kongresszusáról.
Ez alkalommal tették le az állami
esküt az újonnan kinevezett lelkészek.
Az ünnepi eseményen jelen volt
Gyulavári Pál, a megyei tanács elnöke,
Lóránt Vilmos, az AEH tanácsosa és
Lénárt Imre megyei egyházügyi titkár.
‘A gyűlést követően Gyulavári Pál
hivatalában fogadta az espereseket, el
beszélgetett velük az egyházakat érintő
kérdésekről.
Szarvas-Ótemplom - 1985. novem
ber 17-én, délután 3 órai kezdettel tett
esküt a Tessedik-templomban a gyüle
kezet gondnoka Kepenyes György és
újonnan választott presbiterei. Igét hir
detett Pintér János esperes. Az ünne
pély a gondnoknak és presbitereknek
és hozzátartozóiknak úrvacsora vételé
vel zárult. Az ünnep 5 órakor a gyüle
kezeti teremben szeretetvendégséggel
folytatódott, ahol szintén Pintér János
előadásából és feleségének bizonyságtételéből tanulhattuk mindannyian a
szolgáló élet jellemzőit. A műsort az
újonnan választott presbiternők adták
szavalatokkal, felolvasással és alkalmi
énekkar szolgálatával. ’Légy példa a
hívőknek a beszédben, a magaviselet
ben, a szeretetben, a lélekben, a hitben,
a tisztaságban!’ 1. Tim. 4,12.
Medgyesegyháza
Az egyházközség a gyülekezeti te
rembe bevezettette a gázt. A gázbeve
zetés céljára Kojnok János presbiter és
felesége 20 000 Ft-ot adományozott,
Isten előtt jól ismert testvér pedig
10 000 Ft-tal járult hozzá a gázbeveze
téshez. Az adakozókra Isten gazdag
áldását kéijük.
Február 9-én farsangi szeretetvendégség volt a gyülekezetben. Farsangi
műsort a gyülekezet konfirmandusai

szolgáltattak a hívek nagy örömére a
zsúfolásig megtelt gyülekezeti terem
ben. Az öröm témakörében Bakay Pé
ter békéscsabai segédlelkész szolgált
néhány fiatal kíséretében, akik énekkel
és bizonyságtétellel gazdagították
Krisztusban való együttes örömünket.
Nyíregyháza
A gyülekezet legutóbbi szeretetvendégségén Sümeghy József vadosfai lel
kész, espereshelyettes tartott előadást a
nyugat-magyarországi és rábaközi
evangélikus gyülekezetek történetéről és
életéről. A műsorban a gyülekezet ének
kara értékes, szép számokkal, egy nagy
mama pedig kis leányunokájával együtt
Reményik-versek bensőséges elmondá
sával szolgált. A befejező áhítatot Endreffy Zoltán nyíregyházi lelkész tartotta.
Délelőtt a nagytemplomi, istentiszteleti
szolgálatot a vendéglelkész végeztp.
Halálozás
r Dr. Csongrádi János, a SzarvasOtemplomi Egyházközség kisebb meg
szakításokkal több évtizeden át volt feli
ügyelője 1985. november 8-án hirtelen
jött, súlyos betegség után elhunyt.
A temetési szertartást a Nyugat-Békési
Evangélikus Egyházmegye esperese Pin
tér János és a gyülekezet lelkésze Nobik
Erzsébet közösen végezték. A vigaszta
lás igéit Pintér János esperes hirdette.
A gyülekezet, annak Presbitériuma, az
orvoskollégák és tisztelőinek nagy rész
véte mellett november 18-án az Otemetőben helyezték nyugalomba. A sírnál
az orvoskollégák és barátok Vievében
dr. Kóczy Kálmán búcsúzott. - ’De Is
ten engem kivált a holtak hazájából és
magához fog venni.’ —Zsolt 49,16.
Apróhirdetés
Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség Karácsony Sándor utcai szere
tetotthonába gondozónőt keres. Jelent
kezés a lelkészi hivatalban, 9-13 óra
között. Szentkirályi utca 51. Tel.: 139879.
Új sorozatunk!
A Ml ATYÁNK - MA
A sorozat célja, hogy mai hitbe
li és életbeli kérdésekre a Mi
Atyánk alapján adjon választ.
Új s o r o z a tu n k , lö v ő h e ti s z á 
m u n k tó l k e z d ő d ő e n .
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A Miatyánk —ma

A békeév nyitánya Harangszentelés

A Pest megyei és a Pesti egyház
megye együttesen tartotta lelkészi
munkaközösségi ülését február 19én. Az összevont munkaülés elő
adója Barabás Miklós, az Orszá
gos Béketanács főtitkára volt. Az
együtt töltött délelőttön érezni le
val való találkozásból született, hetett, hogy munkatársakat lát a
naponként tapasztalt és látott sze jelenlevőkben és maga is olyan
retet. „Én és az Atya egy va megszállottja a közös nagy fel
gyunk”. (Jn 10,30) Ez az ,;EN” az adatnak, akik között nincs szükség
Isten, aki úgy szerette a világot - rövid személyes bemutatkozáson
(Jn 3,16) Jézus a forrás, ő, az ő túl - hosszadalmas, hivatalos is
ismerete, a benne és általa adott hit merkedésre.
Szabadon fogalmazott előadása
ajándékoz olyan határtalan bizal arról győzte meg a hallgatóságot,
mat, hogy vele a megnevezhetetlen hogy izig-vérig elkötelezettje a bé
Istent így szólítjuk meg: „Mi ke ügyének, ismeri a békemozga
Atyánk...” „Aki tulajdon Fiát lom múltját, eredményeit, problé
nem kímélte, hanem mindnyájun máit és feladatait, másrészt elköte
kért odaadta, hogyne ajándékozna lezett békemunkásoknak tekinti a
nekünk vele együtt mindent.” (R lelkészeket, akik előtt nincs tabu
8,32) Az ő nevében mondhatunk el kérdés és akiket nem most kell be
vezetni a békemunka ábécéjébe.
mindent.
Nem csupán a hallgatóság iránti
Atya! Minden aggodalom nél udvariasság diktálta azokat az elis
kül merj így beszélni, és mindent merő szavakat, amelyekkel az egy
elmondani. Amikor ugyanis imád házak, benne evangélikus egyhá
kozunk nem mi adunk, hogy mérni zunk hazai és nemzetközi béke
kellene meghallgatásra méltó em munkáját értékelte.
Tényekkel és adatokkal érzékel
bertől jön-e a szó. Amikor éppen
semmid nincs, és semmi vagy, hívd tette a magyar békemozgalom meg
segítségül és nem fog követ adni. újulását. Munkájában sokszínűbb,
Amikor imádkozol nem az az el dinamikusabb, szerteágazóbb, öt
letesebb, résztvevőit tekintve fiata
sődleges ki és milyen a gyermek, labb lett a mozgalom, amely képes
hanem az, hogy ki és milyen a „Mi elérni és mozgósítani a társadalom
Atyánk”.
Kari Béla
minden réteget és korosztályát. Ör
vendetesen terebélyesedik az egyes
hivatások, foglalkozási ágak műve
lői között a munka, orvosok, peda
gógusok, művészek saját területü
kön egyre tudatosabban vállalják
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Atyä! Ez volna Isten neve? Ez
megszólítása a neve nincs, illetve
megnevezhetetlen Istennek. Képe
nincs, alakja nincs, npve sincs. „Ne
csinálj magadnak istenszobrot...”
(2Móz 20,4.) Amennyire tilos Isten
ábrázolása, annyira hiábavaló
Mózes igyekezete is, hogy Istentől
kicsikarja a nevét. Isten így felelt
neki: „Vagyok, aki vagyok.”
(2Móz 3,14.) Majd meglátjátok és
megtapasztaljátok, az események
tanúskodnak majd, hogy vagyok,
és ki vagyok.
Atya! Ő a neve nincs, illetve
megnevezhetetlen Isten, akiről beszélni nem lehet, akiről képünk
nincs, képét vászonra festeni, vagy
csak elképzelni sem lehet, képtelenség. Mégis az, akinek mindent
el lehet, el szabad és el kell mondani. Segítségül hívni, imádni, hálaadással dicsőíteni. „Hívj segítségül
engem a nyomorúság idején! Én
megszabadítlak, és te dicsőítesz engém.” (Zsolt 50,15.)
Atya! Ez nem képzeletünk alkotta kép, vagy név, hanem a Fiú

A finn nagykövet
a Teológiai Akadémián

Arto Mansala, a Finn Köztársaság budapesti nagykövete, 1986.
február 20-án - a finn-magyar nép és az evangélikus egyházak
közötti testvéri kapcsolatok jegyében - látogatást tett az Evangéli
kus Teológiai Akadémián. A látogatáson a nagykövet beszélgetést
folytatott a tanári kar tagjaival és „A finn-magyar kapcsolatok mai
helyzete" címen előadást tartott.

A legismertebb
finnországi
I u m agyarbarát
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MARTTI VOIPIO
HETVEN ÉVES

Teológiai Akadémiánk tiszteletbeli doktora, s egykori növendéke,
Voipio Márton hetven éves. Az
említett két esemény között ötven
év telt el csendes, de hallatlan áldozathozó szolgálatban. Finnországban a legtermékenyebb magyar
barátunk. Öt nyelven folyékonyan
beszél, köztük anyanyelvén kívül a
legjobban magyarul.
Több helyen teljesített lelkészi
szolgálatot, de élete fő tevékenysége az alkoholellenes finn társadalmi szervek szolgálatában telt el.
Esperesi ranggal és szociális tanácsosi ranggal ment nyugdíjba né
hány évvel ezelőtt. De nem ment
nyugdíjba magyar szeretetében és

„A magyar nemzetnek volt nagy és sok
,
vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő,
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalom lesz majd a
jövő.”
(Petőfi Sándor 1848. április)
A z 1848. március 13-i bécsi forrada
lom hírére Pesten is kitört a forrada
lom. A kezdeményező szerepet a márci
usi ifjak: fiatal írók, egyetemisták vit
ték, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi
János, Jókai Mór és mások.
A márciusi forradalom eredményez
te a. Batthyány-kormány kinevezését.
A tárcák többsége az ellenzéki pártnak
jutott. Deák Ferenc az igazságügy, Sze
mere Bertalan a bel ügy, Eötvös József
a kultusz, Klauzál Gábor a földművelés-iparügy, Kossuth Lajos a pénzügy,
Széchenyi István a közlekedésügy, Mé
száros Lázár a hadügy, a konzervatív
herceg Eszterházy Pál a király személye
körüli miniszteri tárcát kapta.
A kormányra rendkívüli feladatok
és nehézségek vártak. A bécsi udvar
Utókban a reakciós erőket támo
gatta.
Országszerte folyt a nemzetőrség
szervezése. Július 11-én Kossuth Lajos
könnyeket fakasztó beszédére az or
szággyűlés megszavazta a 200 ezer
újoncot és a hadsereg szervezéséhez
szükséges hitelt.
„Uraim! - kezdte beszédét a beteg
ségtől sápadt Kossuth - Midőn e szó
székre lépek, hogy önöket felhívjam,
mentsék meg a hazát! E percnek irtóza
tos nagyszerűsége szorítva hat keblem
re. Úgy érzem magam, mintha Isten
kezembe adta volna a tárogatót, mely
felkiáltsa a halottakat, hogyha vétke
sek vagy gyengék, örök halálba vissza

barátságunkért gyakorolt tevé
kenységében. A finnek között leg
átfogóbb ismerője egyházi kapcso
latainknak.
Cikkei mellett több mint húsz
tanulmánya és könyve jelent meg
az alkoholizmus kérdésében fin
nül, svédül, angolul, magyarul.
Kapcsolatszerzésben
testvér
gyülekezeteink legfőbb finn fele
lőse.
Buzgóságán csak szerénysége tesz
túl. Születésnapjának finn híradá
sában az ott szokásos szólás szere
pel: „ünnepnapján úton van”. Va
gyis elhúzódik az ünneplés elől. Mi
mégis szívből és melegen nyújtjuk
felé áldáskívánó jobbunkat. K. E.

az elkötelezett szolgálatot az egye
temes emberiség legfőbb ügyének,
a békének a megszilárdításában.
Lakóközösségek, munkahelyi kol
lektívák és az ifjúság körében szám
talan kezdeményezés születik, me
lyek tág kereteket adnak az egyéni
békevágy és tettrekészség gyakor
lati összefogásának.
Az előadás elevenségéről tanús
kodik az az élénk vita, sok hozzá
szólás, ami követte. Kiemeli a kö
zös munkaülés jelentőségét, hogy a
bevezető úrvacsorái istentisztelet
szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök
végezte és iránymutató gondola
tokkal vett részt a tanácskozásban.
Mellette több kedves vendég jelen
léte és aktív részvétele gazdagította
az együttlétet. Lukács József egy
házügyi titkár képviselte a Pest me
gyei Tanácsot, dr. Fogd Mihály tit
kár a Hazafias Népfront Pest me
gyei szervezetét, Sándor István sze
mélyében pedig az Országos Béke
tanács munkatársát üdvözölhettük.
A vendégek ajándékokról is gon
doskodtak, elhozták a Béketanács
legújabb kiadványait, amelyeket a
lelkészi munkaközösség sajat isme
reteik gyarapításában és a gyüleke
zeti munkában egyformán jól hasz
nosíthatják. A gyűlés résztvevői
aláírásukkal csatlakoztak a Béke
tanács legutóbbi ülésének felhívá
sához, amely plakát formájában
kerül a közeljövőben az egész ma
gyar közvélemény elé. Népszavazás
a békéről, ezt a címet viseli a felhí
vás. 1
A két egyházmegyében méltó
nyitánya volt ez a gyűlés a nemzet
közi békeévnek.
Baranyai Tamás

Őrizzük. a békét!
16Jt világháború puAzííkúa ultúv, a t európai béta ötödik, éufacdíbcn, a lu/nadirózi bélit évében vaijjuk
míg Utál ánug lul nuflkni ae emberiséget egy újabb háború/. Itahuzhofaró!1 Abékt ügye egyekmiA.iáterózt lal- fognunk, bárhol, bámjüy tánadalnu rendtzubeit éljünk i* a földön.
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emberibb, ofthorumbbItöulmiiujelití tercmhunk &naácadok inka/ui után rvtmethuiknik, magunknakth
gyermikunknik, unokáinknaknyugodtéleid; at írónkhoz miit boldogulásalkotóoroméi kívánjuk
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beaoaíkozdsok, a háborús konftikJunok »Húsa elin, űriváborúhilyeftaa új belőjél akoujuk,
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Ritka és szép alkalom a harang
szentelés a gyülekezetek életében.
Ezért is történt, hogy január 12-én
vasárnap délelőtt a hóesés ellenére
nagy számban gyülekeztek a hívek
Beziről, Eneséről, Lébényből, de
eljöttek messzebbről is, hiszen em
beremlékezet óta nem volt harangszentelés a környéken. Bárány
Gyula esperes a 12 éves Jézus törté
netét három pontba szedve, igehir
detésében arra mutatott rá, hogy
milyen fontos dolog az, hogy a ha
rang hivó szavában a felnőtt Jézus
szavát halljuk meg, de az is, hogy
a templomot úgy tekintsük mindig
mint Atyánk házát. Ez a harang,
amelynek előteremtése megmoz
gatta a gyülekezetét, ezután is hí
vogassa egybe a gyülekezetei.
A szentelés után a helyi lelkész,
Böröcz Enikő kisbaboti lelkésznő
és Zámbó Imre fehértói plébános
áldást mondtak a harangra. Ez
után megszólalt a harang, majd az
orgona és a gyülekezet hálaadó
éneke. Érdekes színfoltja volt az
ünnepségnek, hogy Böröcz Enikő
hangfelvételről megszólaltatta a
szomszédos mérgesi gyülekezet ha
rangjainak. hangját és röviden el
mondta történetüket.
Ezután Kófiáry Feifenc helyi lel
kész ismertette a harang beszerzé
sének körülményeit. A gyülekezet
tagjai az Evangélikus Élet hasábja
iról szereztek értesülést arról, hogy

Teológiai A kadém ia
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Uépucuracóua bocsátva 1906-ban,,
a Mánectfcőfei békeévben,
'

A Teológiai Akadémián
rendszeresített heti Fórumok
keretében február 25-én Né
meth Jenő a Minisztertanács
Tájékoztatási Hivatalának el
nökhelyettese a Teológiai Aka
démia tanári kara és hallgatói
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RÉSZLET MESTERHÁZY SÁNDOR: KÉT VAS MEGYEI FALU A TÖRTÉNELEMBEN (OSTFFYASSZONYFA ÉS CSÖNGE)
c ím ű l e k t o r á l á s a l a t t á l l ö m u n k á j á b ó l

nagybátyja) részt vettek benne. Har
coltak a bányavárosoknál és a szolnoki
csatában. Ostffy Sándor Szolnoknál
megsebesült a homlokán és bal lábát is
átlőtték. A világosi fegyverletétel után
Olaszországba került, harcolt Garibal
di seregében Verona és Bergamon
dombjain. Velencében vetette le a kato
naruhát és tért haza.
Csöngéről Guoth Ferenc, evangéli
kus lelkész és Horváth Elek (született
Csöngén 1827. aug. 28-án) vett részt a
szabadságharcban. Horváth Elek a vi
lágosi fegyverletételkor egy selyem
zászlót derekára csavarva hazahozott.
Elárulták, elfogták, a kufsteini és bécsi
jbörtönben évekig sínylődött. Kiszaba
dulása után I860—
68-ig kisczelli főszol
gabíró volt. 1861-től négy cikluson át
.országgyűlési képviselő. Az első kettő
ben és negyedikben a rumi kerület kép
viselője, a harmadikban Kisczellé. Ez
idő alatt sokat tett Kisczellnek vasúti
központtá fejlesztéséért.
A szabadságharc történetében veze
tő szerepet töltött be Vidos József, kemenesmihályfai közbirtokos. Közéleti
tevékenységéről születésének 180. esz
tendős évfordulójáról a Vas Népe 1985.
ápril. 18-i számában Tilcsik György
(Megyei Levéltár ig. helyettese) számol
be, Széchenyi barátjából Kossuth har
costársává címen. Batthyány Lajos mi
niszterelnök 1848 júniusában a Dráva

előtt, a tájékoztatáspolitika ak
tuális kérdéséről nagy érdeklő
déssel kísért előadást tartott.
Az alkalmon vendégként résztvett Grnák Károly az Állami
Egyházügyi Hivatal osztályve
zető-helyettese is.

«

Az 1848-49-es szabadságharc és következményei
Vas megyei kitérőkkel
süllyedjenek, ha pedig van bennük élet
erő, örök életre ébredjenek. - Uraim! a
haza veszélyben van!”
Kossuth kérésére Nyári Pál megha
tódva, jobbját magasan esküre emelve
kiáltotta: Megadjuk! Megadjuk! Lelke
sedéssel kiáltották szintén esküre emelt
kézzel a képviselők mindnyájan: Meg
adjuk!
Kossuth szemében is könny-csillant
meg, kezét szivére szorította: Ezt akar
tam kérni, leborulok a nemzet nagysá
ga előtt, s csak azt mondom: „'Annyi
energiát a kivitelezéshez, mint amennyi
hazafiságot tapasztaltam a megajánlás
ban, s Magyarországot a poklok kapui
sem fogják megdönteni.”
Kossuth' szavára tízezrekre szaporo
dott a szabadságharcba indulók szá
ma. Qrszágszerte nagy volt a lelkese
dés. Kemenesalja és néhány Rábamenti község (Ostffyasszonyfa, Csönge,
Répcelak, Nick, Üraiújfalu, Jákfa) pl.
egy zászlóalj huszárt állított fel. Ebből
egy század az ostffyasszonyfai Ragyo
gónál maradt a Rábahíd őrzésére, a
zászlóalj nagyobb része Görgey seregé
vel Komáromba vonult vissza. Császá
ri katonák később a Ragyogót feléget
ték, a hidat lerombolták.
Ostffyasszonyfa és Csönge neve úgy
is be van írva az 1848-49-es szabadságharc történetébe, hogy Vidos Márton
huszárkapitány és Ostffy Sándor (Lajos

a szentgotthárdi gyülekezet egy
160 kg-os harangot ad el. A gon
dolatot rövid megvitatás után cse
lekedet követte és hamarosan köz
adakozásból összejött a harang vé
telára. Külön említést érdemel id.
Papp Lajos testvérünk, aki 5000
Ft-ot adományozott. így teljesült
a gyülekezet régi vágya, hogy a II.
világháború során elvitt kisebbik
harangját pótolhatta, külön öröm
az is, hogy az eladó gyülekezet jó
szándékából egyházunkban ma
radt ez az alig ötven éves elárvult
rábafüzesi harang.
A harang felszerelése, ill. a szük
séges kisebb átalakítás társadalmi
munkában történt, melyet ifj.
Nagy György és Nagy Sándor va
lamint ifj. Székely István és Szabó
Ferenc végeztek, de segítségükre
volt Horváth Béla presbiter is.
A helybeli termelőszövetkezet a
harangszállításhoz kedvezményes
fuvart biztosított.
A templomi ünnepség után a
nemrégiben kialakítptt vendéglő
ben, terített asztalok mellett foly
tatódtak a nap eseményei, ahol a
vendégek és a helybeli gyülekezet
tagjai egyaránt kifejezhették örö
müket. Az új harang szava, amely
a már régebbtől használt nagyha
ranggal együtt is szépen szól, re
mélhetőleg még sokáig dicséri
majd Istent és hívogatja templom
ba a híveket.
Koháry Ferenc

Vidos József (1805-1849)
Kossuth hadseregében
védelmére rendelt háromezer főnyi
nemzetőrezred parancsnokává nevezte
ki, szeptemberben kormánybiztosi
megbízatással a Vas megyei népfelkelés
élére állította. A nagykanizsai győze
lem után Vidos József lemondott nem
zetőrparancsnoki megbízatásáról, „de
kormánybiztosként Vas megye elfogla
lásáig, 1848 decemberéig, hived és nagy
odaadással szolgálta az önvédelmi há

ború ügyét.” Fiatalon, 44 éves korában
kolerában megbetegedett és 1849. aug.
3-án meghalt. Szombathelyen utcát ne
veztek el róla, ez is őrzi emlékét.
Ostffy Sándort apja, Lajos biztatta,
induljon a szabadságharcba. Családjá
ban kis gyermeket vártak. „Fiam mondta az apja - első a haza, csak
menj a Drávához, a gyermeket, akit
vársz, mazsolaszőlővel köszöntőm”.
(LeáM' született, Róza, későbbi Ajkay
Gyulané). Ostffy Sándor elment a hon
védsereg sok ezer katonájával.
Ostffy Sándor és Batthyány Lajos
(1806-1849), első magyar felelős mi
niszterelnök között meleg baráti vi
szony alakult ki. Többször volt vendég
Ostffy Sándornál az Ostffy-kastélyban.
Éjszakai
fekvőhelyét
Batthyánydíványnak nevezték. Ma is megvan a
család birtokában.
Tudjuk, hogy a kezdeti sikerek, győ
zelmek után mégis elbukott a szabad
ságharc. I. Miklós orosz cár 1849 júni
usában a császári sereggel együttműkö
dött, s a többszörös túlerővel szemben
nem tudott győzni a honvédsereg. Köz
ben vereséget szenvedett Bem József
(1799-1850) lengyel tábornok serege is
Erdélyben. 1849. július 31-én lezajlott
segesvári csatában Petőfi Sándor is el
esett. Augusztus 9-én Haynau, a csá
szári fővezér Temesvárnál győzött a
szabadságharc utolsó nagy csatájában.

A forradalom utolsó érintetlen had
serege Görgey Artúr (1818-1916) kezé
ben volt. Azt állította, hogy sikerrel
tárgyalhat majd az orosz fővezérrel,
Paszkievics herceggel. Az események
től kényszerítve Kossuth Lajos a kor
mányával együtt lemondott. Augusz
tus 11-én este átadta a hatalmat Görgeynek. ő meg a hatalom birtokában
augusztus 13-án Világosnál feltétel nél
kül letette a fegyvert. Paszkievics ezt
írta a cárnak: „Magyarország Felséged
lábai előtt hever". Ilyen szomorúan
végződött a sok véráldozatot követelő
magyar szabadságharc.
Kossuth Lajos (1802-1894), a ma
gyar nemzeti függetlenségért, a feu
dális kiváltságok felszámolásáért s a
polgári szabadságjogok biztosításáért
vívott 19. századi küzdelmek legna
gyobb egyénisége kénytelen volt a vi
lágosi fegyverletétel után elhagyni a
hazáját. Több ezer honfitársával me
nekült először török földre, aztán
Angliába, Amerikába. Életének utol
só három évtizedét az olaszországi
Turinban töltötte. Vele volt családja is
és nagyon sokan látogatták emigráció
ja idején. 1889. június 5-én Turinban
845 magyar ember látogatta meg,
utolsó nyilvános beszédét intézte hoz
zájuk.
Kossuth Lajos, a magyar nemzet
nagy fia 1894. március 20-án meghalt.
- Március 28-án búcsúztatták a valdensek turini templomában nagy rész
vét mellett. Holttestét hazaszállították,
április 1-én a nemzet gyászához méltó
ünnepiességgel örök nyugalomra he
lyezték a kerepesi temetőben.
Dicső emlékét őrzi és áldja ma élő
magyar népünk az országhatárokon
belül és kívül!

Evangélikus Élet
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GYERMEKEKNEK

Hogyan jutalm az az Isten?

Megáldja
az engedelmességet ,
A parancs. Ábrahám Háránban
élt. Ősei Úr városának környéké
ről, a Tigris és Eufrátesz vidékéről
indultak el, nyájaikat terelgetve le
gelőről legelőre, érkeztek meg Háránba.
Egy napon Isten szólította meg
Ábrahámot: Menj el földedről,
atyád házából, rokonaid közül!
Ábrahám ezt a földet ismerte és
szerette. Itt élt ifjú kora óta. Ide
kötötte munkája: Hárán gazdag
legelőin, amerre a szem ellátott, az
ő nyájai legeltek. Itt élt egész ro
konsága is. Mindenki becsülte és
szerette, tekintélyes ember volt Áb
rahám. Idős korában erőt és biz
tonságot jelentett számára, hogy
nincs egyedül, rokonai közelében
élhet.
Ábrahámnak és Sárának egy
vágya nem teljesült: házasságuk-

nteóUnem született.-gyermek. Volt
egy unokaöccsük, Lót. Hozzá kü
lönös szeretettel ragaszkodtak.
Nehéz volt a parancsot teljesíte
ni! Búcsút mondani minden isme
rősnek, rokonnak, idős korban el
indulni az ismeretlen cél felé. Elin
dulni onnan, ahova ezer szállal
kötődött.
Ábrahám mégis engedelmeske
dett! Mert Isten hívta, indult. Vele
•ment Sára és Lót is. Vitték magukkal
mindazt, amit Háránban gyűjtöttek.
Az ígéret. Isten, aki megszólítot
ta és útnak indította, ígéretet .is
adott Ábrahámnak: Nagy néppé
teszlek, megáldalak és áldás leszel!

lK o r 1 0 ,1 5 -1 7

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Ö SSÉ G

Ha nehéz volt elindulni, az ígé
retben sem volt könnyű hinni! Áb
rahám neve ezt jelenti: sok nép
atyja! De ő már idős volt Sárával
együtt, nem volt gyermekük! Ho
gyan lesz ebből az ígéretből való
ság? Ábrahám azonban hitt Isten
szavában. Biztos volt abban, hogy
amit Isten ígér, azt a látszat ellené
re is meg tudja adni. 0 megtartja
a szavát.
Az áldás. Hosszú vándorlás, fá
rasztó út után Ábrahám megérke
zett a megígért földre, Kánaánba.
Ott éltek már huszonöt esztendeje,
amikor késő öregségükben a rég
óta várt, s már alig remélt ígéret
beteljesült: gyermekük született.
A kis Izsák nagy örömöt hozott
szülei életébe és jele volt ánnak,
hogy egyszer minden ígéret valóra
válik.

Keresztyén életünkhöz hozzátartozik a közösség öröme is.
Igaz, a gyülekezet sem bűnmentes közösség, de a testvéri
összetartozás mégis erőt, tartást jelent, akár egy bibliaóra jól
ismert résztvevőire, akár a keresztyénség egész világot átfogó
közösségére gondolunk. Különös közösség ez. Tagjait nem
vér szerinti kapcsolat tartja össze, nem is a közös nyelv és
történelem kovácsolja őket eggyé. Ezt a közösséget nem azo
nos érdek vagy érdeklődés élteti, és nem külső szervezet, nem
vezetők egyénisége jelenti összetartó erejét. Ennek a közösség
nek alapja az, hogy tagjai együtt részesednek Jézus halálának
áldásában. A Jézustól kapott közös ajándék, Jézus szeretetének együtt átélt öröme teremti meg a testvéri kapcsolatot,
amelyben ledőlnek a bűn emelte válaszfalak és még az ellensé
gek is testvérré lesznek.
Az első gyülekezetek tapasztalata szerint az úrvacsora en
nek a közösségnek nemcsak különlegesen kiemelt alkalma, de
megteremtője is! Pál ezzel a tapasztalattal erősíti és bátorítja
a kicsinyes emberi indulatok feszültségében, belső ellenséges
kedésben gyötrődő korintusi gyülekezetét. A széthúzás, megnemértés démoni erői megtörnek az úrvacsorái közösségben,
mert „egy testté” lesznek azok, akik az „egy kenyérből” része
sülnek. Az úrvacsora közösséget teremt, de nem varázslatos
módon, hanem a kapott és adott bocsánat útján. Errre utal
nak az úrvacsorát megelőző gyónó kérdések: Hiszed-e, hogy
Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Közösség
csak ott van, ahol bűnbocsánat van. Aki felismerve fizetéskép
telen helyzetét Istentől kéri és elfogadja „10 000 táléntumos
adósságának” elengedését, hogyne bocsátana meg annak, aki
csak néhány dénárral tartozik neki. Az Istentől kapott bűnbo
csánat szabadít fel arra, hogy mi is megbocsássunk az elle
nünk vétkezőknek. S ha valaki mégis az irgalmatlan szolga
módjára (Mt 18,23-35) haragtartó indulatával rombolja a
közösséget, az „ítéletet eszik és iszik magának, mert nem
becsülte meg az Úr testét” (lK or 11,29).
Jézus életének utolsó estéjén a bűnbocsánat ígéretét adta
övéinek, amikor az utolsó vacsora közösségében, áldozati
halálára utalva, megtörte a kenyeret és megáldotta a poharat.
Mig napjainkban fájdalmasan éljük át a közösségek válságát,
és már-már pánikhangulatban keresünk megoldást, be kellene
látnunk, hogy ez a krízis, nemcsak tünet, hanem a szó eredeti
értelmében ítélet felettünk, akik a magunk igazának tudatá
ban vádoljuk egymást, megtagadva a közösség örömének
egyetlen lehetőségét: a bocsánatot.
Különös közösség... Nem abból él, amije van, amit közös
erőfeszítéssel produkál, hanem abból, amit ingyen kap és
ingyen ad tovább: a bűnbocsánatból. Különös közösség...
miért ne vennénk részt örömében?
Madocsai Miklós

Az ígéretet Isten újra megerősí
tette Ábrahámnak': Tekints föl az
égre, ha meg tudod számolni a
csillagokat: ennyi utódod lesz.
Mindez sok évszázaddal Ábrahám
halála után teljesült csak. De mi
tudhatjuk, hogy mindez annak a
döntő lépésnek a jutalma, amit Áb
rahám Isten parancsára engedel
mesen megtett.
Mi már sokkal többet láthatunk
Isten ígéreteinek megvalósulásá
ból. Mégis, tőlünk, ma élő gyerme
keitől is azt várja, hogy engedel
meskedjünk hívó szavának és fel
tétlenül bízzunk ígéreteiben.

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk megváltjuk neked, hogy nemcsak az egyedüllét nehéz, de az
együttlét is. Összeütköznek érdekeink és érzéseink, mások a céljaink
és örömeink. Másokat vádolva és magunkat igazolva nem lehet építem
a közösséget, csak tönkretenni. Kérünk bocsáss meg nekünk, hogy meg
tudjunk bocsátani. Kérünk tedd legközelebbi úrvacsoravételünket a
közösség ünnepévé. Amen.

Keveháziné Czégényi Klára

Gyertyák a hóban
Február 25-én, pontosan egy héttel a
mecseki Vasas-bányán történt omlás
után, ■ harangszó és a „bányászhimniisz” hangjai mellett eresztették
sírba az első két áldozat koporsóját.
A bánya gépei, a szállítószalag, szállítókas, csillék megálltak. Egy percre le
állt az élet a bányában. Lekerültek a
bányászsisakok, az élők lehajtották fe 
jüket, maguk elé néztek, néma zokogás
rázta őket. Gyászoltak. Siratták sors
társaikat.
A temetőben, és ezen a február végi
napon még vastag hótakaró borította a
sírokat, hóba szúrták a gyertyákat.
A lángocskák halvány lepkeszárnyain a
fájdalom és emlékezés lobbant fel-fel.
A lélek vihara lecsendesedett néhány
szelíden lobogó gyertyalángra. Gyászol
tak a hozzátartozók, munkatársak, gyá
szolt az ország.
Amikor e sorok születtek, még kilenc
koporsó várt elhantolásra. A magyar és
lengyel bányászok halottainak száma ti
zenegy volt. De kell-e ezt újra hangsú
lyoznunk? Kell-e a számokat ismét rög
zítenünk? Kell-e sebeket szaggatnunk?
Nem volt-e elég napokon keresztül lé
legzet visszafojtva lesnünk a híreket, si
kerül-e legalább néhányat megmenteni
közülük? Nem volt elég napokon keresz
tül látni a tehetetlenül rostokoló men
tőautókat » lejárati akna szájánál?
Vagy nem volt elég a kurta és lesújtó
tényközlés: „tizenegy áldozata van a
m ecseki bányaomlásnak"?
N ekem az a véleményem, nem tér
hetünk napirendre a dolog felett. Nem
azért, m ivel voltak nagyobb, több ál
dozattal já ró szerencsétlenségek, meg-

renditőbb esetek életünk során. In
kább azért, mivel ha bányászok élete
kerül végveszélybe, ha a fö ld mélyén
csap közéjük az értelmetlen halál, ak
kor valahogy az az érzésünk, hogy
tulajdon kezünk szorítása lazult,
görcsbe merevedett ujjaink közül tép
te ki őket a halál. Voltaképpen min
den bányászszerencsétlenség cinikus
csapás a kimondott, vagy elhallgatott
szeretetre, amelyet érzünk irántuk.
Omlás vagy sújtólég híre, egy vagy tu
catnyi embertársunk bánya mélyén rekedése azért ráz meg bennünket, azért
szorítja marokra szivünket, mert ilyen
kor válik nyilvánvalóvá a szeretet irán
tuk. Amíg a dolgok simán mennek,
megszokottan csapódnak a szállítóka
sok ajtajai, csikorognak a csillekere
kek, egyenletesen zakatolnak a bánya
gépei, kevésbé ju t eszünkbe a féltő sze
retet.
Nem végeztem környezettanulmányt,
mégis határozottan állítom, hogy febru
ár 18-án, kedden a délutáni, esti órák
ban, amikor hírét vette az ország népe
a bányaomlásnak, a háziasszonyok ke
zében megállt a főzőkanál, a gyerekek
felkapták fejüket, a férfiak valami nyo
masztó érzéssel kerülték a szót. Észre
vehetően elkomorultunk. Magamban
ekkor azt mondtam: nem halt k i az em
berekből az együttérzés, a szerencsét
lenség országos csapásként szakait
ránk.
Tudom, hogy számszerűségében ez el
törpül Iránban-Irakban, semmit sem je 
lent Libanonban vagy a Fokföldön. De
nekünk jaj, nagyon sokat. Félelmetesen
mély sebet ütött lelkűnkön.

A tragédiát meg nem történtté tenni
nem lehet. ígéret sem fakadhat, hogy
többé nem lesz bányászszerencsétlenség.
Mert amíg bánya lesz, amíg a fö ld mé
lyére kell menni szénért, ércért, addig a
kockázat is fennáll. De egy-egy ilyen
dráma - most közelebbről a mecseki mélységes tanítást rejt magában. Azt,
hogy ott lenn, ahonnan nem hallatszik
fe l a bányászok lihegése, ahol tekinte
tünk elől elzárva verejtékeznek, kormo
sán, piszkosan, csurom vizesen, ott ér
tünk történik valami. Mindenütt termé
szetesen, de ott kiváltképpen. Ezért az a
fogalom, amelyet e nehéz napokban
olyan gyakran hallottunk, hogy „áldo
zatok", valóságos tartalommal töltőd
nek meg. Áldozatok, s talán egyetlen
foglalkozási ágazatban sem annyira,
mint a bányászoknál. Es lám, az „áldo
zatokat" elsiratjuk, s helyettük újak áll
nak sorompóba.
A keresztyén szóhasználatban az ál^
dozatnak különös csengése van. M i első
sorban a nagy áldozatra, Krisztusra
gondolunk, aki értünk áldozta életét. Dé
lám, ö maga is úgy tanított bennünket,
hogy „nincsen senkiben nagyobb szere
tet annál, mintha valaki életét adja ba
rátaiért”. És itt a Mecsekben tizenegyen
- magyarok és lengyelek - életüket ad
ták ismeretlen barátokért, akik egy pil
lanatra meghökkentek e drámai áldo
zathozataltól.
Gyertyák a hóban. A lángocskák el
lobbannak, az élet megy tovább. De
Urunk szava figyelmeztessen bennünket
áldozatukra és csendes óránkban mond
junk egy-egy fohászt értük: Uram, őrizd
meg őket a mélyben!
R.P.

Övék *
a mennyek
országa

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,10-12

Boldogok, akiket az
igazságért üldöznek, mert
övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha
énmiattam gyaláznak és
üldöznek titeket, és
mindenféle rosszat
hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok
azért, hogy jutalm atok
bőséges a mennyekben,
mert így üldözték
a prófétákat is, akik
előttetek éltek.
Jézus meglepő szavai és a háborús mártírok emlékművének
f sokféle gondolatot válthat ki belőlünk. íme néhány versrészlet; gondolat
töredék továbbmeditálásra:
A kép eszünkbe juttathatja Radnóti hátborzongató utolsó versét:
„Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - így végzed hát te is, súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem...”
De valóban csak halált virágzik az elhordozott szenvedés?! Ernest
Cardenal, nicaraguai pap-költő, politikus modem zsoltárparafrázisa
130. zsoltár reménységét szólaltatja meg. A szenvedés mélységéből
í érdemes kiáltani, mert van kiút, szabadulás:
„A mélységből kiáltok, Uram, Hozzád!
Börtönben vagyok, hívlak éjszakánként,
koncentrációs-táborból könyörgök,
kinzókamrából könyörgök,
sötétzárkából könyörgök,
hallgasd meg az én kiáltásomat:
S. O. S .- S . O. S. Uram!!!-----Minket szögesdrót zár körül,
ünnepet ülnek ők!
De megszabadít majd az Ur,
szabadságot hirdet a nép között!”
Hasonló reménység szűrődik át a már idézett Radnóti „Nyolcadik
ekloga” című versén, melyet a heidenaui lágerben írt. A költő képzelet
ben Náhum prófétával beszélget, aki így vigasztalja: „Jöjj hirdetni velem,
hogy már közelít az az óra, már születőben az ország. Hogy mi célja azl
Úrnak, - kérdém? lásd az az ország...”
Tudjuk, hogy a költő soha nem tért vissza többé a haláltábotokból, L
de Jézus szavai más megvilágításba helyezik földi életünk valódi veszélye- [|
it, tragédiáit: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelke®
nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet i s i
el tudja pusztítani a gyehennában.” (Mt 10,20)
S végül hadd ajánljam még egy költő sorait továbbmeditálásra. A m ii
nemzedékünk már csak képekről ismeri a haláltáborok poklát, de Pilinszky!
János a szemtanú hitelességével ír Egy KZ-láger falára című versében!
„Ahova estél, ott maradsz,
A mindenségből ezt az egyet,
ezt az egyetlen egy helyet,
de ezt azután megszerezted...”
De Isten a mindenségből nem csupán egy sírhelynyit akar adni a z!
övéinek, hanem sokkal többet, sőt magát a mindenséget! Erről a remény-!
ségéről tesz hitet maga Pilinszky is „Harmadnapon” című következő!
versében:
„Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
Gáncs Péter

Születésnapi köszöntés

„MEGELÉGÍTEM H O SSZ Ú ÉLETTEL.. ”
(Z s o lt 9 1 ,1 6 )

Hossizú életű emberek esetében
gyakran jegyezzük meg eüsmerő
fejbólintással: „szép kor”. Termé
szetesen mindannyian tudjuk, hogy
a kor önmagában még nem szép.
Párosulnia kell egészséggel, szelle
mi frissseséggel, családi harmóniá
val és annak tudatával, hogy volt
értelme a leélt éveknek, özv. Né
meth Lajosné, aki Lovászpatonán
február 3-án ünnepelte életének
századik betöltött esztendejét,
mindezt elmondhatja magáról.

Juliska néni Téten született, de
1912-től mind a mai napig Patonán él. Hivatásában édesanyja
örökébe lépett: szülésznő volt.
A faluban mindenki csak „bába
néninek” ismeri, ami nem véletlen
- mintegy 3 ezer ember kezdte el
földi pályafutását az ő kezei kö
zött. Ma már megfakult, sokak
számára ismeretlen a bábaasszony
fogalmának valódi értelme, pedig
egykori falvainkban nagyon jelen
tős szolgálatot tettek ezek a nagy
szaktudással rendelkező asszo
nyok. Juliska néninek is mindig
készen kellett állnia hivatásának
teljesítésére, amit még az is nehe
zített, hogy egyszerre két ember
életéért kellett felelnie. A szülés
lebonyolítása után nyolc napon
keresztül naponta kétszer láto
gatta meg a családot. Tanítgatta
a kismamát, figyelte a gyermek
fejlődését az első napokban és
nem egy alkalommal segített ab
ban is, hogy egy esetleg nem várt,
„véletlenül” született kisgyerme
ket beillesszen családjának szeretetébe. Egész élete igazi szolgálat
volt.

Kis házának kertjét ma maga!
gondozza, baromfit is tart. Szereti!
az életet, szereti az embereket ésl
mindig áldozattal gondol a gyüle
kezetére, egyházára is. Századik|
születésnapján a falu apraja-nagyja a meghatódottságtól könnyes
szemmel köszöntötte fel egykori
jótevőjét.
Isten, aki idáig segítette, kísérje
tovább is gazdag áldásaival, ked
ves Juliska néni!
Zügn Tamás

Kiállítás a Múzeumban
Az Evangélikus Országos ‘
Múzeum közli, hogy a Bor
nemisza Péter emlékkiállítá
sa március 31-ig tekinthető
meg (gazdag, eredeti doku
mentumanyaggal).
Március 8-án du. 5 órakor,
a kőbányai fiatalok előadás
keretében emlékeznek meg
ugyancsak a Múzeumban
Bornemisza Péterről, szüle
tésének 450 évfordulója al
kalmából. ,

Evangélikus Elet i9B6. március -re.
r

A Miatyánk —ma

O, mennyi kínzó ellentét terem

„K i vagy
a m ennyekben..
Az Űrtől tanult imádságnak ez
■a megszólítás utáni kijelentése elmélkedésre késztet és gondolatok
Tfogalmazódnak meg bennem.
■M indjárt a „ki vagy”. Kétségtelei nül élő személyre utal. Az az Isten,
■Akit Atyának szólithatunk meg,
■élő valóság. A tanítvány, a min, denkori hívő örül ennek, mert ez
■azonnal kizár mindenféle „halottfeisten” elméletet, vagy valamilyen
Személytelen mítoszt, vagy egyéb
■filozófiai gondolkodásnak ember
alkotta istenképét stb. Az imádkoR Ó sohasem lehet efelől bizonyta
lanságban. Ez a hit mintegy előfel
t é t e le az imádságnak, minden towsvábbi kérésnek, vallomásnak, há
laadásnak és magasztalásnak!
Amikor Jézus a megszólításhoz
■és élő valóságának kijelentéséhez
Biozzáteszi: „a mennyekben”, ez
n z t jelenti, hogy ezt a bizalomébBresztő közeledést összeköti a leg
sz en te b b alázattal, hódolattal és
tisztelettel. Arra tanít, hogy ezzel a
megszólítással sohasem szabad
visszaélni. Eleve ki‘akar zárni min
id e n faragatlan bizalmaskodást.
■Hódolat és tisztelet illeti meg, mert
■Ö szent Isten marad továbbra is.
l ib b e n a tudatban, de e mellett
Iv e rm e k i bizalommal léphetek elé
Inindennapos imáimban!
De még valamit a „mennyről”!
I d i az, hol van? Fenn? Lenn? Nem
v a la m i régi, meghaladott világké

pet juttat ma észbe? Nem felesleges
ballaszt ma ilyen kifejezést még
imádságban is emlegetni? De ha
nem találkoztak az űrben Istennel,
mennyel, azt jelenti, nincs is? A Biblia a tanítvány számára nem
olyan könyv, mint minden más
könyv, hanem olyan, amelyen ke
resztül az élő Isten maga szól hoz
zánk. Aki igy tekint a Bibliára, az
nem maradhat meg a mellett a fel
fogás mellett, hogy a naiv emele
tes elképzelés a Biblia világképe.
A Biblia ugyanis nemcsak erről a
látható világról beszél, hanem tud
egy másik valóságról is és ezt úgy
nevezi: láthatatlan. Ez döntő min
den hívő számára. Tudni kell,
hogy a látható világ mellett ott van
Isten valósága, amelyben Isten él
és hozzáférhetetlen világosságban
lakozik. (1 Tim 6,16.) A Szentírás
nak az a tanítása, hogy a látható és
láthatatlan világ nem egymás fö
lött helyezkedik el, hanem egymás
ban vannak és kölcsönösen áthat
ják egymást. Itt meg kell mondani,
hogy amíg nem hiszünk Jézus
Krisztusban, addig úgy hisszük,
hogy csak egy világ van, a látható
világ és tagadjuk a másikat, a lát
hatatlant. Aki hitre jutott, az tud
ja, hogy van láthatatlan valóság is
és hogy az nincs messze és hogy az
ember már most benne élhet együtt
az élő Atyával a Jézus Krisztus
által.
Lábossá Lajos

■GONDOLATOK

a Mi Atyánkról
Az Úr imádsága nemcsak minden kérést, hanem az Üdvözítő teljes
[tanítói bölcsességét magában foglalja, úgy, hogy ezt az imádságot igazán
fez evangélium kivonatának nevezhetjük. (Tertulliáriúsz)
I Az is biztasson és ösztönözzön minket, hogy Isten nemcsak parancsol
I s ígér, hanem segítségünkre is siet: megfogalmazza a szavakat és a
Izöveget, szánkba adja, hogy mit és hogyan imádkozzunk és lássuk,
Inennyire könyörül nyomorúságunkon és hogy semmit ne kételkedjünk
■abban, hogy tetszik Neki ez az imádság és biztosan meghallgatja. Ez a
■riiatyánk nagy előnye minden olyan imádsághoz képest, amelyet ma
i u n k gondolunk ki. - Nincs tehát a földön jobb imádság a mindennapi
llia ty á n k n á l, mert az a kitűnő bizonysága van, hogy Isten szívesen
la llg a tja . Nem is volna szabad ezt elcserélnünk a világ minden kincséért
l e m . (Luther Márton)
Nem imádkozhatunk akármit és akárhogyan, hanem bele kell kapcso
lódnunk abba, amit Isten akar és mond nekünk. A helyes imádkozást
tanulni kell és tanítani lehet. Jézus új imádságot ad tanítványainak.
Tömören és röviden benne van egész tanítása. Vele egy közösséggé,
bgyházzá fogja össze követőit. Ez az imádság egyházának ismertető
leiévé lett. (Prőhle Károly)

Lucfalva a Mátra és a Cserhát nyúl/ányainak kies kis völgyében fekvő köz
iég, közepén a szerényen meghúzódó
emplommal, amely gondozott park
ban, kívül-belül megújítva áll. Egyetlen
nevezető útja van a falunak, de mégsem
,Isten háta mögötti hely”: csodálatosan
nunkálkodott és árasztotta ki ránk ál
lását az Úr évszázadokon keresztül. Ezt
mutatja templomunk rövid története is.
A község eredete még a tatárjárás
előtti időből datálódik. A tatárjárás
előtt 1235-ben a község és a templom is
i szomszédos völgyből kiemelkedő kis
lombon, a „Templomoson” állt. A ta
tárok a községet és a templomot 1241ben földúlták, kifosztották és fölperzselték. így került a község és a templom a
mai helyére. A huszita gyökerek hatásá
ra is evangélikussá váló falu fatemplo
mot épített. Első megbízható adatunk a
gyülekezet létéről 1678-ból ismeretes.
A Türelmi Rendelet új lehetőségei nyo
mán 1783-ban azonnal önállósult a gyü
lekezet, lelkészt és tanítót hivott. Hama
rosan, 1794-ben elkészült az engedély
adta szűkös lehetőségek miatti egyszerű,
torony nélküli, úttól beljebb eső, belső
bejáratos kőtemplom. Már abban a
korban is főként a gyülekezet egyszerű
tagjainak áldozatkészségéből,
ami
mindmáig jellemző. Egyszerű asztal és
lócák töltötték be,-majd később egy szép
szószék-oltár és a padok is elkészültek.
Egy második ajtót is nyitottak a temp
lom túlsó felén. Ahogy a gyülekezet nö
vekedett, karzatot kellett hátul építeni,
amely a gyülekezet növekedésével
együtt szintén előbbre és előbbre nyúlt
a templomban. 1935-ben nagyobb orgo
nát kapott a templom, amely mai vi
szonylatban is komoly hangszer.
Viszont a templom külseje, az egysze
rű „magtár-stílus" semmit sem változott

Boesak levele

John D on ne

BEMUTATJUK TEMPLOMAINKAT

LUCFALVA
a századok során. így volt lehetséges,
hogy egy alkalommal őseink furfangos
módon meg tudták menteni a jezsuiták
tól: szénával rakták meg és azt mond
ták, hogy ez községi csűr.
1865-ben az egész község tűzvész ál
dozata lett, minden leégett. Egyedül a
templom maradt épségben s tartotta
meg, vonzotta oda újból a gyülekezetét.
1977-ben kívülről renováltuk a temp
lomot és parkosítottuk, bekerítettük a
környékét. Ekkor került, története során
első ízben kereszt a templom ormára.
A templomépítés után talán a legna
gyobb munka, a teljes belső renoválás
1983-ban, a gyülekezet önállósulásának
200. évfordulójára lett kész. Csodálatos
összefogásban, hatalmas anyagi és két

Ó, m ennyi kínzó ellen tét terem
szívem ben: m ár s z o k á s s á v álto zo tt
a z in g a ta g s á g ; a z a lá z a to t
c s a k kedvem ellen ére észlelem .
A b ű n b á n a to t is sze szé ly e se n
elejtem , mint a p ro fán hajlam ot:
rejtélyesen m ég forr s m á r m egfagyott;
im ák é s c sö n d ; hol nincs, hol v ég telen .
T e g n a p nem kellett Isten sem m ik ép p ,
m a u d v arlo m im ázva a z e g e t
s h o ln a p a b ü n te té stő l retteg ek :
fa n ta sz tik u s v áltó láz hűl m eg ég-.
C sa k h o g y itt é p p a z o k a jó n a p o k ,
h a h id eg ráz: o ly a n k o r gyógyulok.

Boesak az ifjúsági találkozón
(archív fotó)

(Megjeleht A világirodalom legszebb versei az ókortól
a XX. századig cfmQ könyvben; fordította Vas István)
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ELKÖTELEZETT FELELŐSSÉGGEL
- KÖZÖSEN
Az Országos Béketanács
égisze alatt működő Pest
megyei Egyházközi Békebi
zottság február 20-án, Bu
dapesten tartotta évi első
ülését. A megyénkben szol
gáló valamennyi protestáns
és az orthodox felekezetet
képviselő tagokon kívül az
együtt gondolkodásban és
együtt tervezésben részt vett
az Egyházközi Békebizott
ság és a Katolikus Békebi
zottság országos, az Állami
Egyházügyi Hivatal és a Ha
zafias Népfront megyei ve
zetősége is. A beszélgetések
ben és a programok kidol
gozásában különleges hang
súlyt kapott a „Béke évé”ben kínálkozó lehetőségek
és feladatok számbavétele
csakúgy, mint az egészséges
megoldást segítő aktív cse-.
lekvőkészség. Nemcsak a
háborús feszültségek nőnek,
és a nemzeteket-népeket
összetartó szálak lazulnak
meg világunkban, hanem a
békevágy is erősödik, az
igazságban, békében, építő
munkában élés reménysége

kezi áldozattal, több mint egymillió fo
rint és több mint ezer társadalmi mun
kanap odaáldozásával mindent fölújí
tott a testvériség: új, beton alap, hatszö
gű tölgyfa-lap padló, új padok, karzat,
világítás, festés készült. Az orgonát is
átépitettettük, valamint be lett vezetve a
villanyfűtés. A szép és kényelmes temp
lom újraszentelése dr. Nagy Gyula püs
pök szolgálatával folyt le, 1983. okt.
23-án.
Nincsenek nagy műemléki értékek
templomunkban. Legfőbb értéke a re
noválás előtt, de mát utána is: a fényes
padok. Mert kicsiszolódtak a sok hasz
nálatban. Ez azt mutatja, hogy szereti,
ragaszkodik gyülekezetünk a ‘ mi
Urunkhoz és a templomához. Ez mutat
kozik meg abban, hogy sokan és rend
szeresen jönnek az Úr házába.
Kívánjuk, hogy legyen minél több
gyülekezetünknek ilyen, fényes padok
kal teli, értékes és értékelt temploma.
Széli Bulcsú

A templom orgonája

is fokozódik. Krisztus-hi
tünkből fakadó felelősséggel
és
népünkért-világunkért
vállalt elkötelező szolgálat
tal akarjuk mi is, hogy ne
csak vágy és reménység ma
radjon, de valósággá is vál
jék közüttünk és az emberi
ség nagy családjában. Az
őszinte aggodalom és tenniakarás hangján szóltunk a
nemzeti egységünket rom
boló jelenségek, az' alkohol
és a kábítószer növekvő
szenvedélye, a fiatalok köré
ben eluralkodó deviáns ma
gatartás ellen. Nem titkolt
lelkesedéssel beszéltünk a
szép családi élet, a becsületes
munka, az öregeket felkaro
ló irgalom, a közösségeket
és az emberi kapcsolatokat
elmélyítő szeretet építő való
ságáról. Tettük mindezt önkritikusan is - azzal a
meggyőződéssel és bizo
nyossággal, hogy mozdul
junk és mozgósítsunk a
szebb, az igazabb, a béké
sebb holnapért: elkötelezett
felelősséggel - közösen...!
Eszlényi László

Dr. Allan Boesakot, a Reformá
tus Világszövetség elnökét az el
múlt év nyarán bebörtönözték.
Boesak neve ismert olvasóink
előtt. 1984-ben járt hazánkban és
megrázó erejű igehirdetéseket tar
tott az LVSZ nagygyűlést megelő
ző ifjúsági találkozón a dél-afrikai
helyzetről.
Amint olvasóink 1985. szeptem
ber 22-i számunkból értesültek ró
la, a Lutheránus Világszövetség
Végrehajtó Bizottsága tiltakozó
táviratot intézett a tagegyházakhoz
és azok kormányaihoz Boesak el
nök szabadon bocsátása ügyében.
Allan Boesakot az elmúlt év vé
gén szabadon bocsátották. Ebből
az alkalomból nyílt levelet intézett
azokhoz, akik támogatásukról és
szolidaritásukról tettek bizonysá
got:
Kedves Testvérek!
Az 1985. év a vége felé siet. Szá
momra ez az év sajátságos és Szo
katlanul nehéz volt. Egyik krízist a
másik után éltük át: alattomos melyre azért lehetett számítani hajtóvadászatot, életünket és mun
kánkat állandóan fenyegető me
rényletet, a politikai elnyomás és
erőszak állandóan növekvő körét.

Ez esztendőben Dél-Afrikában afe 
keték lakta terület nagy részén be
vezették a rendkívüli állapotot (ja
varészt még mindig érvényben van).
Ezrek vannak börtönben, jó néhá
nyon meghaltak. Népünk ellen há
borúfolyik, az apartheid ellenifoly
tatódó ellenállás miatt a kormány
dühét a gyermekeknek kell elvisel
ni. En 25 napon át voltam magán
zárkában.
Ez időben családom és én levelek
ezrét kaptuk, melyben a testvérek
támogatásuk és imádságuk felöl
biztosítottak. Sajnos nem válaszol
hatok személyesen minden levélre.
Ezért ez úton intézek néhány szót a
testvérekhez és remélem, hogy leg
többjükhöz ez •el is jut.
Támogatásuk csodálatos volt, is
mételten erősített és bátorított min
ket. Feleségem, Dorothy, gyerme
keink és én a szeretet és szolidaritás
e jeleiért szerfölött hálásak Va
gyunk. A Holland Református
Missziói Egyház vezetősége nevé
ben is köszönetét ‘kell mondanom.
Imádság fala vett körül, Isten ke
gyelme oltalmazott és szeretete vi
gasztalt. E próbatételekből megerő
södve kerültünk ki és most még in
kább meggyőződtünk, mint előtte
valaha, ügyünk igazságáról. Ez fáj
dalmas volt - ennek tudatában va
gyok -, de ez az igazság: megéri
szenvedni a békéért és igazságossá
gért.
A nehézségek még nem győzettek
le. Sokan szenvednek még, a go
noszság elleni harc Dél-Afrikában
még folytatódik. De mégis oly nagy
öröm állandó gondoskodásukról és
hűséges támogatásukról tudomást
szerezni. Hitem növekedett, semmi
kétségem, hogy Istenünk üdvterve
véghezvitelén munkálkodik, mely a
béke és igazságosság országát egész
népünkhöz közelebb hozza. Szívből
jövöen köszönöm mindazt, amit tet
tek. Isten áldja meg a testvéreket
gazdagon mindenben, amit tesznek.
Krisztus szolgálatában testvéri köaszpntéssel:
Allan Boesak

GONDOLATOK

a hazáról
.. .Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha a férfikor napjaiban e szavakat úgy
fogod érthetni, úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a
kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek... Kinek szívében a haza
nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol, s lelkében üresség
van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.
(Kölcsey Ferenc)
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenbe löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám.
v

,
(József Attila)
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Egyházzenérőlnemcsak kántoroknak!
Ha elemezve újraolvassuk ezt az
összetett szót: egyházzene, hamar
meglátjuk, mennyire ellentétekkel
terhelt témát vizsgálunk. Az egy
ház a szeretet egyháza, ahol a szán
dék, a „szívbéli” a mérce, a zené
ben pedig a végeredmény a döntő,
s a hallgatót nem érdekli - nem
szabad, hogy érdekelje - milyen
úton jutott a célig a művész.
Az egyház a bűnbocsánat, az ál
landó újrakezdés egyháza. A zenei
előadás mindenkor egyszeri kez
dés, s megszakíthatatlan folyamat.
Vagy, hogy gyakorlatibb térre lép
jünk, egy gyülekezet nem „válo
gathatja meg” híveit; a zenésznek
kötelessége a legjobbakat maga
köré gyűjteni. (Hány gyülekezeti
kórusvezető éli át személy szerint
is ezt az ellentétet: megsértsem-e
„kedves kórustagunkat” tudomá
sára hozva, hogy nincs hangja,
vagy - a szeretet nevében - inkább
a zenei színvonal szenvedjen csor
bát?)
Az egyházzene mégis századok
óta él, még virágzik is, s túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a nagy
egyházi művek ismerete nélkül
csak töredékesen érthető a legtöbb

„világi” remekmű is. Mi élteti így
az egyházzenét?
E kérdésre egy rövid cikkben
nem lehet teljes választ adni. így
most nem is írok a hit és a zene
mély kapcsolatáról, sem a lelki
lélektani összefüggéseikről, melye
ket én is inkább csak érzek, ma
gyarázatához nincs meg a szüksé
ges tudásom. Hagyjuk most az
„egyház mint mecénás” szempon
tot is, mely csak felszínesen ma
gyarázza az egyházzene életképes
ségét.
Arról írok, ami az egyes gyüleke
zeti tagot is felelősségében érinti.
Mert az egyházzene csúcsai a gyüle
kezeti hitvalló - imádkozó - éneklő
közösségekre támaszkodnak.
Megszámlálhatatlan zenei meg
nyilvánulása van a népek, feleke
zetek hitéletének, s vallom, hogy
míg ez a hit él és munkálkodik,
sorra születnek a „zsoltárok, him
nuszok és lelki énekek” (Kol 3,16).
Ezek egy része persze zeneileg ke
véssé értékes, másoknak nehezen
érthető, vagy egyenesen selejt, de
mégis, e lenyűgöző szaporaság ad
ja meg a lehetőséget az értékes gyé
mántok kicsiszolódásához! így

volt ez a gregorián korban, a refor
máció koráljainak elterjedésekor, s
ma is, mikor néha lelkesén, néha
tétován keressük a gyülekezeti
ének megújításának lehetőségeit.
Itt a mi felelősségünk: részt venni
az egyházzenei alkalmakon; az
éneklésben, a liturgiában, s kritikát
(önkritikát) gyakorolni! Ne legyen
mindegy, mivel szolgálunk Isten
nek! Keressük és értékeljük az igé
nyesebb műfajokat, ä polifóniát, a
korálfeldolgozást, de ne az üres
csillogást, inkább a „prédikáló”
műveket, a mély egyszerűséget.
Egyrészről mi, gyülekezetek ad
juk a mindenkori egyházzene táp
talaját, a másik oldal isteni kegye
lem. S e kegyelem nélkül - tudjuk
- egy lépést sem tudunk tenni. De
ahogy mindennapi tetteinkben a
kegyelemre hagyatkozva kötelesek
vagyunk magunk is a legjobban
törekedni, úgy a templomi zene fe
lé is ezzel az igénnyel kell fordul
nunk. Mint az Ószövetség áldoza
tainál - Istennek a legjobból.
S már oldódnak is a bevezető
ben említett ellentétek az igényes
ség és kegyelem dialektikájában.
Bence Gábor (Tampere)
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Hogyan jutalm az az Isten?

Áldássá tesz
mások életében
Láttam egy különös rajzot, mely
József életútját ábrázolja: lépcsők,
amik először lefelé, a mélybe vezet
nek, majd fel a magasba. Ismerjük
meg hát .ezt az életutat.
Az álmodozó. Testvérei gúnyo
san csak „álomlátónak" csúfol
ták. Más volt mint ők. Nekik kemé
nyen kellett dolgozniuk: apjuk nyá
jait őrizték, hajtották legelőről le
gelőre. József, apja kedvence volt,
őt rfiegkímélte a munkától, cifra
ruhában járatta. Ö hordta a híre
ket bátyjairól. Különös álmai vol
tak! Ezekkel eldicsekedett testvé
reinek. Hallgassátok csak mit ál
modtam - mondta nekik: aratás
kor kévékét kötöttünk a mezőn, s
a ti kévéitek meghajoltak az én

k^vém előtt! Vagy máskor: a nap,
a hold és tizenegy csillag egyszer
csak leborult előttem! Testvérei
lassan meggyűlölték Józsefet.
A megpróbált. Egy napon Jákob
ismét testvéreihez küldte Józsefet,
hogy hírt hozzon róluk. Már meszsziről felismerték a cifraruhás fiút,
esztelen gyűlöletre lobbantak irán
ta! Felkiáltottak: ott jön az álomlá
tó, gyertek, öljük meg, majd meg
látjuk mi lesz az álmaiból. Ruben
a legidősebb, közbelépett. Ne üs
sük agyon - mondta -, dobjuk Ijele ebbe a kiszáradt kútba. Meg
akarta menteni öccsét. Akkor le
tépték róla szép ruháját és bele
dobták a kútba. Majd, hogy meg
szabaduljanak tőle, eladták az ar
ra haladó egyiptomi rabszolga
kereskedőknek. Apjuknak azt ha
zudták, hogy vadállat tépte szét
Józsefet.

Az elkényeztetett fiúból Egyip
tomban rabszolga lett egy királyi
főembernél. Majd ártatlanul meg
rágalmazták és börtönbe került,
ahol évekig sínylődött. A szenve
dések József hasznára váltak, Is
ten formáló keiében hasznos esz-közzé vált.
A megáldott. Egy éjjel a fáraó
álmot látott. Senki nem tudta meg
fejteni az álom értelmét, de Isten
Józsefnek tudtára adta azt. A fá
raót két álmán keresztül (41,55 kk.)
arra figyelmeztette Isten, hogy hét
termékeny, gazdag esztendő után
hétévi szárazság következik. Ké
szüljenek fel, gyűjtsenek gabonát
az ínséges esztendőkre.
József életútja most a mélyből a

magasba ívelt. A fáraó magas mél
tóságba helyezte. Ezt mondta neki:
te leszel házam gondviselője és
egész népem a te szavadnak en
gedelmeskedik! József parancsára
hatalmas magtárakat építettek és
a bőség esztendei alatt feltöltötték
gabonával. S amikor eljött a hét
terméketlen, száraz esztendő,
megnyíltak a magtárak és jutott
gabona az éhezőknek.
így lett József áldássá egy nép
számára. De megmentette család
ját is az éhhaláltól, akik Egyiptom
ba mentek gabonáért, amikor nekik
már semmijük sem volt. Sőt megbo
csátotta testyérei gonoszságát,
nem állt bosszút rajtuk, hanem otthónt adott egész családjának.
így akarja Isten a mi életünket is
formálni, hogy a tőle kapott aján
dékokkal mások javát szolgáljuk.
Keveháziné Czégényi Klára

A könyv első része a „Szolgálat
közben” címet viseli. Ez a rész a
szerző adminisztrátori (esperesi)
székfoglalóját, ünnepi megemléke
zéseit, valamint egyháza és szolgá
lata jelentős évfordulóira írt, vagy
elmondott megemlékezéseit és val
lomásait tartalmazza.
A kötet derekas részét (250 ol
dal) a szerző elmondott igehirdeté
sei töltik ki. Berki Feriz igehirdeté
seit - mint általában az ortodox
igehirdetéseket - a biblicizmus és
az ige üzenetének egyszerű és min
denki számára érthető megszólal
tatása jellemzi. A szerző külön ér
deme még - ami nem csak igehir
detéseire, hanem minden írására

AZ EL NEM ÁSOTT
TALENTUM

jellemző - a szép szabatos magyar
stílus.
A Theológia című fejezetben
(350 oldal) a szerző teológiai cik
keit,
előadásait
olvashatjuk.
A cikkek témája nagyon sokszínű.
Olvashatunk az Orthodoxia egysé
gétől kezdve a magyar ortodox
gyülekezetek énekléséig. Ezek az
írások - a szerző szerkesztésében
1975-ben megjelent „Orthodox keresztyénség” című kötet méllett feltétlenül szükségesek ahhoz,
hogy közelebbről megismerjük az

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,13

Zsid 2,17-18.

SZ É D ÍT Ő Ö RVÉNY
A kísértés az emberi lélek szédítő örvénye, amelynek köze
lében nemcsak a jó és rossz közötti választás drámai pillana
tait éljük át, de a bűn vonzásának erejét és a magunk tehetet
lenségét is.
Kempis Tamás, Krisztus követése című híres könyvében a
kísértéssel kapcsolatban többek között ezt írja: míg az ember
él, sohasem ment a kísértésektől. Nincs az a szent hely, vagy
rejtek, ahol utol ne érnének, mert a kísértés magvát magunk
ban hordozzuk. Sokan menekülni akarnak a kísértések elől,
ám futással nem győzünk...
Csak Jézus tud győzelemre segíteni minket, aki lemondva
isteni dicsőségéről nemcsak földi létünk korlátáit vállalta,
nemcsak életünk terheiben és szenvedéseiben osztozott, de
hozzánk hasonlóan maga is kísértést szenvedett. Az „Első
Ádám” megkísértetésének története bukással végződött, mert
az ember bizalmatlanná vált Isten iránt s a maga ura akart
lenni. A „Második Ádám”, Jézus azonban győzelmet aratott
a kísértés felett, mert Isten iránti engedelmességben kimond
hatta: távozz tőlem sátán! és éhségben sem változtatta a köve
ket kenyérré, nem vetette le magát a templom párkányáról
Istent kísértve, és nem hajtott térdet a világ minden dicsősége
előtt sem. Győzött haláltusájában is: nem szállt le a keresztről,
hogy megfizessen kivégzőinek, hanem inkább meghalt értük
és értünk. Győzelme nem csupán isteni hatalmának megmuta
tása volt, hanem irgalmas cselekedet, értünk kivívott győze
lem.
Jézus győzelmében bízva bátran felvehetjük a harcot a
kísértéssel szemben. Bornemissza Péter 1578-ban megjelent
könyvében így biztat: A kísértés ellen erősítsd hitedet könyör
géseiddel, hogy az Úr az ő Szendéikét szüntelen elmédben és
szívedben tartsa. A híveket, akik szüntelen vigyázván könyö
rögnek, az Úr segíti erőtlenségükben és nem engedi erejükön
feljebb való kísértésekre őket. Legfőbb segítőnk az Istennek
Szentlelke, aki bennünk lakozik és szüntelen igazgat, a bűntől
visszaint, és a titkon való gonosz gondolatokat nemes, jósá
gos cselekedetekre változtatja. Tehát vitézkedjünk és harcol
junk mi is. De a mi győzelmünknek reménységét csak Istenbe
helyheztessük. És tisztességet csak őnéki adjunk. Ezeket azért
beszélem, hogy jól eszünkbe vegyük: hogy a kísértésekben se
röstelkednénk, se ne bizakodnánk-magunkban, hanem csak,
az Úr Istenben, és azért őnéki szüntelen könyörögnénk. De
hogy nagyobb bizódalommal könyöröghess és bátrabb szív
vel harcolhass, mégis jól meghányd-vesd, honnét lehet neked
erőd az ördögön. Csak a mi Urunk Jézus Krisztus győzelme
által. Az Úr Jézus oltalmazó fegyvert adott az ő szolgái kezé
be: a megtérőknek bűnök bocsánatát, szabadságot, feltáma
dást, és örök életet, ingyen csak az ő kegyelméből, az ő
tulajdon halálának érdeme szerint. Noha sok az ördög mes
tersége, de mindazokban győzelmet vesznek a vigyázó hívek,
az Úr Krisztus által (Ördögi kísértetek).
Madocsai Miklós

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk, mi nemcsak a kísértés szédítő örvényének vonzását ismerjük,
hanem ennek az örvénynek mélységét is. Mi nemcsak a jó és rossz
közötti választás drámai pillanatait éljük át, hanem a bukások fájdal
mas emlékeit is hordozzuk. De te irgalmas és hü főpapunk vagy az Isten
előtti szolgálatban és engesztelést szereztél bűneinkért a kereszten.
Kérünk kegyelmedből részesíts bennünket is győzelmedben. Ámen.

Jegyzetek egy filmhez

Az el nem ásott talentum
Ezen a címen jelent meg
a Magyar Orthodox Adminisztratúra kiadásában D. dr. Berki
Feriz esperesnek, a Magyar Orto
dox Egyház adminisztrátorának
gyűjteményes kötete. Amint azt az
„Elöljáróban” olvashatjuk, a szer
ző harmincesztendei egyházi és
teológiai munkásságába kaphat
betekintést a könyvben az olvasó.
Az írások nagy része a különböző
egyházi lapokban, legnagyobb ré
szük a Magyar Orthodox Egyház
hivatalos lapjában, az Egyházi
Krónikában jelent meg, de vannak
olyan írások, amelyek első ízben
jelennek meg nyomtatásban.

Tégy
ízessé, Uram!

Látod? - Ragyogó az emberi táló emberek élete is egy-egy
kéz évszázadokon át formált, külön világ, mint maga ez a
természettel összeolvadó, mí kép, s gyanítom, egyik sem oly
ves alkotása.
Lenyűgöző, harmonikusan szép, mint e táj,
ahogy egymásba fonódik, szép városrész, mit megnézni jöttek.
séggé, harmóniává magaszto Ugyan mennyi gondolat és kér
sul generációk egymáson épü dés, gond, fájdalom, kétkedés,
lő, kőbe, téglába, vasba kristá mennyi szomorúság és remény
lyosuk álma, hitük, reménysé telenség kószál itt, néz egymás
gük impozáns, örökérvényű tekintetébe, s megy el végül is
vallomása. Látványosság, tu közömbösen egymás mellett,
ristaparadicsom, mondja az hogy többé így soha ne talál
ember, és elbabrál szabadságot kozzon? Uram, te látod igazán,
élvező szemével - ideje lévén - •hogy mi lakik az elegáns, vá
az apró részleteken: a gázlám lasztékos ruhák alatt a szívek
pák feszes, visszaköszönő sor ben, mi bujkál a vidámnak tű
falán; a pillérszobor alakjainak nő, kisimult arcok mögött, s
kőmerev, mohlepte mozdula mennyi itt - s milyen mélységű
tán; a katedrálisok csipkés tor- - a jólöltözött nyomorúság... nyú monumentalitásán; a fa S ott, azok között is, kikkel én
lombok, folyóvíz üdítő lehele találkozom nem egyszer, ha
tén, a napsugarak jókedvű játé nem nap mint nap, nem ily szakán. .. S nézve e képet, mindeh badságos, verőfényes nyárban,
hez lassan érzések, emlékek, hanem a munkába, iskolába si
hangulatok jóleső zsibongása etve falum, városom utcáin,
gyülekezik a nyárról, az önfe vagy épp itthon, szeretteim
ledt csatangolásokról, a szün közt. - Ugyan mit jelentek én
idő, szabadság tiszta lélegzetű, a számukra? Jó, vagy rossz íze
letűnt idejéről, melyre úgy gon vagyok életüknek? Felvidítom,
dolunk, mint egy munkás, fá éltetem őket lelked erejével,
radsággal, gonddal telített év igéd jóízű tartalmával, szerete
jóízű pár hetére. Lám, ezért él, ted napfénynél forróbb melegé
dolgozik az ember, gyűjt és ter vel ama háromszázhatvanöt
vez háromszázhatvanöt napon napon keresztül? Hiszen min
keresztül, hogy aztán kisimult dent és mindenedet ezért adtad
arccal és lélekkel, sportos, vá a számomra! - Kérlek, bocsásd
lasztékos jólöltözöttséggel néz meg, hogy a legtöbbször nem
zen, lásson, lazítson, pihenjen. oldódott fel bennem közelsé
Igen, jó lenne e hídon sétáló ged és sok-sok ajándékod, s
valamelyik ember bőrébe búj nem voltam sója, íze, zamata
ni, telitüdőre szívni a nyár, a szeretteim, s mindenki életé
szépségek éltető leheletét új nek. ..
ra... Vagy mégsem?...
Kérlek: tégy ízessé!
Lásd, arra gondolok most
Uram, hogy e jövő-menő, sé
ifj. Foltín Brúnó

frigyládából kicsapódó tüzekről van
szó. „Titokzatos tüzek” címszó alatt
tárgyalják ezt a jelenséget a kérdéssel
foglalkozó egyházi és világi könyvek.
Több magyarázati kísérlet született er
ről. A racionális magyarázattól kezdve,
másfelől, hogy el van rejtve az üdvösség
a pusztán irodalmi formának tekintő
idejéig. Csak a fogságban alakult ki az
értelmezéseken át egészen napjainkig,
a hagyomány, amely a fedőlapot, az
amikor is D m iken-nek a Földön kívüli
engesztelötáblát írja le. Ez játszott szere
civilizációk ügyével foglalkozó fantasz
pet az engesztelő szertartásban.” - Ger
tikus spekulációi a frigyládát sem kímél
hard Kroll magyarul is megjelent nagy
ték. Részletesen olvashatunk erről a Bu
műve, Jézus nyomában - , említi, hogy
karestben 1972-ben megjelent könyv,
a szövetség ládája vagy a szövetség szek
„Vendégek a világűrből?” egyik fejeze
rénye volt az egyetlen szentély, amit az
tében. E titokzatos tűz, mint valamiféle
északi részek és Juda közösen birtokolt.
varázseszköz, lehetséges pusztító hata
A hordozható szekrény volt Jahve tró
lom miatt keresik a'film szereplői is a
nusa, de, nem volt semmiféle helyhez
ládát. - A másik éltető motívum a Jere
kötve. A sátor oltalma alatt állt és ezt
miás 3, 16-17, melyben arról van szó,
bárhol fel lehetett állítani. Egyszer a fihogy a templom elpusztításakor Jeremi
liszteusok kezére került, de a náluk tör
ás próféta elrejti a frigyládát. És amikor
téntek miatt visszaküldték. A templom
a nép a fogságból visszaérkezik, nem
építés után a Szentek Szentjében őrizték
találják. És nem megsemmisültnek, ha
s benne a mannát, a siriai szövetségkötés
nem csak eltűntnek nyilvánítják. így ért
két kőtábláját és Áron vesszejét.” hető módon némely csoportnál a mes
Mindehhez a „Mózes öt könyve és a
siási váradalmakhoz is kapcsolódott a
Haftárák” c. ötkötetes kommentár szer
zője dr. Hertz J. H., hozzáteszi: „A ha frigyláda előkerülése. - A harmadik él
tető motívum a Jelenések Könyve
gyomány szerint az első, összetört táb
11,19-ben olvasható: „És megnyilatko
lák darabjait is elhelyezték a frigyládá
zik az Isten temploma a mennyben és
ban. Ebből származtatják azt az elvet,
meglátják az ö szövetségének ládáját”.
hogy még az olyan tudóst is, aki vala
A film vége' felé ez a jelenet is felvillan.
mely betegség vagy megöregedés követ
Látszik, hogy a film készítői alapos bibkeztében elvesztette emlékező tehetsé
liai kutatómunkát végeztek.
gét, tisztelni kell”. Hertz azt is hangsú
A film - cselekményét illetően - telje
lyozza, hogy „a frigyszekrényben nem
sen a fantázia szülötte, nem voltak a 2.
volt semmiféle szobor, varázseszköz
világháborút előzőén, sem később sem
vagy valami más titokzatos pogány kul
katonai, sem régészeti expedíciók a
tusztárgy”.
A frigyláda-motívum éltető elemei — frigyláda keresésére. A film a már emlí
tett bibliai leírásokat használja fel önké
Minden időkben kisebb-nagyobb inten
nyesen. - A modem mozitörténet egyik
zitással, de némelyeket foglalkoztatott a
sajátos tendenciájának gyümölcse ez a
frigyláda kérdése. Ennek az érdeklődés
film is. Az irracionálisra, a misztikusra,
nek az alapvető motívumaira épül tulaj
a fantasztikusra épül. Az már más kér
donképpen a film is, anélkül, hogy ezek
dés, hogy miért épp az ilyen filmeknek
eredetét tudatosítaná. Csak az elején
van nagy sikere. Bizonyára egyáltalán
történik utalás a Bibliára. - Az egyik
nem megválaszolhatatlan kérdés ez.
meghatározó tényezőt azok az ószövet
ségi leírások alkotják, melyekben a
Győr Sándor

A z elveszett frigyláda fosztogatói

ortodox egyházak tanítását és éle
tét.
Az Okumené című fejezetben ar
ról olvashatunk, hogy milyen ma
gatartást tanúsítanak az ortodox
egyházak az egyház egységének
keresésével kapcsolatban és hogy
milyen kezdeményezéseik vannak
a különböző ortodox egyházak
nak az ökúmenikus kapcsolatok
területén. Külön fejezetben olvas
hatjuk a világ békéjével és az orto
dox egyházak békeszolgálatával
kapcsolatos írásokat.
A kötet befejező része Alexij
pátriarcha, Makariosz ciprusi ér
sek, Nyikodim metropolita nekro
lógjait, valamint Berki Zuárd orto
dox lelkész temetésén elhangzott
igehirdetést tartalmazza.
A gyűjteményes kötet címe
nagyon igaz. Nem csak ez a kö
tet, hanem a szerző eddig megje
lent könyvei is (Liturgikon I—II.,
Hymnologion I—II és az Ortho
dox keresztyénség) azt mutatják,
hogy D. dr. Berki Feriz testvé
rünk valóban nem ásta el talen
tumát, hanem egyháza és az
egész magyar keresztyénség szá
mára bőségesen kamatoztatta azt.
Köszönjük ezt testvérünknek és a
talentum további forgatásához
még nagyon sok áldott esztendőt
kívánunk.
Selmeczi János

Kísértet jáija be a világot, a frigyláda
kísértete. Előbb a Cápa, most pedig a
Frigyláda. Spielberg-Lucas filmproduk
ció mindkettő. Mivel a frigyláda bibliai,
elsősorban Ószövetségi vallási adatok
ra, tényezőkre és szempontokra épül,
érdemes utánanézni, mi is volt a frigylá
da és vajon csak a 20 millió dollárba
kerülő forgatás és nagyvonalú látvá
nyosság-e az oka a film világsikerének,
nyitva hagyva a siker akár pozitív, akár
negatív töltését. - A regényt, amelynek
alapján a film készült, 1983 szeptembe
rétől folytatásokban közölte az Interpress Magazin. 1985 végén pedig kép
regény formában is megjelent, miszerint
1936-ban német, francia és amerikai ér
dekeltségek versenyeznek, hogy egyip
tomi ásatásaik eredményeként megta
lálják Mózes elveszettnek vélt, titokza
tos erőt, hatalmat tartalmazó frigylá
dáját.
A frigyláda - A Stuttgarti bibliai kis
lexikon szerint: „a frigyláda már a pusz
tában kultusztárgy, de egész biztosan az
Egyiptomból való kivonulás illetve a
honfoglalás emlékének kultikus ünnep
lésénél használták. Vitatott, hogy mi
lyen volt, eredetileg több ilyen láda
volt-e és idegen vallásoknak milyen tár
gyaival lehet összehasonlítani. Arannyal
bevont, akácfából készült szekrénynek
írják le, hordozórudakkal és kerubokkal. Nem a külsejét írják le, hanem úgy
ábrázolják, mint a 10 parancsolat táb
láinak őrzőhelyét, és a szövetség tör
vényhozásának központját. A szövet
ségláda Isten jelenlétének látható jele.
Dávid á szövetségládát Jeruzsálembe vi
teti, ahol is Krisztus előtt 587-ben a
templommal együtt szétrombolják. Ez
kettős hatást fejt ki; egyfelől arról be
szélnek, hogy nem fogják nélkülözni;
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É re ttü n k s z e n v e d . S z e n v e d é s e te h á t n e m a r r a v a 
ló , h o g y s irá n k o z z u n k ra jta . K ris z tu s U ru n k a z t
a k a r ja , h o g y ö r v e n d e z ő h á lá v a l, h itv a lló m a g a s z ta lá s s a l k ö s z ö n jü k m e g k e g y e lm é t, h is z e n B e n n e
m e g n y e rtü k b ű n e in k b o c s á n a tá t é s Is te n g y e r m e 
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FELVÉTEL
A TEOLÓGIAI
AKADÉMIÁRA
Evangélikus egyházunk lel
készeinek képzése a budapesti
Teológiai Akadémián történik.
Akik a Teológiai Akadémiá
ra felvételüket óhajtják, felvéte
li kérvényüket az Akadémia
Felvételi Bizottságához címez
ve, az Akadémia Dékáni Hiva
talának (Budapest XIV., Lőcsei
át 32. 1147) 1986. június 10-ig
nyújtsák be.
Az akadémiai felvételi kér
vényhez a következő okmányo
kat kell mellékelni: 1. születési
bizonyítvány, 2. a legmagasabb
iskolai végzettségi (érettségi) bi
zonyítvány, 3. helyhatósági
vagy más bizonyítvány, amely
a kérelmező lakását, szociális
helyzetét, szülei foglalkozását
és keresetét, ill. szociális Viszo
nyait feltünteti, 4. orvosi bizo
nyítvány, amely igazolja, hogy
a jelentkező főiskolai tanulmá
nyokra és lelkészi pályára al
kalmas, 5. keresztelési bizonyít
vány, 6. konfirmációi bizonyít
vány, 7. részletes önéletrajz,
mely feltárja a kérelmező csalá
di és társadalmi körülményeit,
valamint a lelkészi szolgálatra
jelentkezés okait, 8. esetleg egy
házi működésről szóló bizo
nyítvány. - A felvételhez szük
séges az illetékes lelkész bizo
nyítványa, mindenesetre annak
a lelkésznek ajánlása a jelentke
ző lelkészi pályára való alkal
i j j g p K H i * . flUOÄVIb K N E iC T Y S C S /l VtMÍT 1HNOMIHF.
masságáról, aki a folyamodó
nak az utóbbi időben a lelkiFra Angelico: Bevonulás Jeruzsálembe
pásztora volt. - Ezt a bizonyít
ványt a lelkészi hivatal a kér
vénnyel egyidejűleg küldje meg
külön levélben közvetlenül az
Akadémia dékánjának címez
ve. Az okmányokat eredetiben i HE
kell beküldeni, de indokolt eset
ben hiteles másolatban is lehet
mellékelni. A másolatot „egy
' • „Ez a Jézus
házi használatra” megjelöléssel
”
. . . . . ■,
egyházközségi lelkész is hitele
,
,
,
a
Krisztus,
akit en
sítheti. Az akadémiai tanulmá
Mrdetek
nektek„
nyi idő öt esztendő.
Az Akadémia hallgatói köte
lezően lakói a Teológus Otthon
nak, ahol lakást és teljes ellátást
ApCsel 17,1-3
kapnak. A' jó tanulmányi ered
ményt elért és rászoruló hallga
Az egyház mindig egy-egy konk kerezik. Abból nő ki és arra tá
tók ösztöndíjban is részesülhet
rét gyülekezetben valósul meg. Iz maszkodik. Ez Pál korában az
nek.
A Felvételi bizottság dönté
galmas kérdés: hogyan jön létre, Ószövetséget jelentette, ma szá
sét felvételi vizsga előzi meg.
hogyan születik meg a gyülekezet? munkra a teljes Szentírást. Ezt a
Ennek időpontjáról a Dékáni
Nemcsak az élet keletkezése titok. könyvet nem lehet kikerülnünk.
Hivatal kellő időben értesíti a
A gyülekezeté is az. A Cselekede A Krisztus-titok csak itt tárul fel
jelentkezőket. A Felvételi vizs
tek könyvében ismételten ebből a előttünk. A köztünk hangzó evan
ga anyaga a következő:
titokból tárul fel valami. Lapjain gélium is csak „az írások alapján”
írásbeli zárthelyi dolgozat
nemcsak egykori eseményekkel is válhatik gyülekezet-teremtő hata
után szóbeli vizsga következik,
merkedhetünk. Az akkor történ lommá.
mindkettő a következő anyag
tekből előragyog mindaz, ami ér
A gyülekezetét teremtő evangé
ismeretéből áll:
lium mindig „két lábon" jár, vagyis
1.
Általános bibliaismeret (a vényes ma is.
A legelső, amit a gyülekezet szü emberek közvetítésével érkezik el
négy evangélium és Mózes öt
letésére nézve megtudhatunk: em hozzánk. Ez talán túlságosan egy
könyve), 2. Luther Márton
bereknek az evangéliummal való ta szerűnek, korunkban primitívnek
Kiskátéja, 3. Énekeskönyvünk
Luther-énekei, 4. A „Hitünklálkozásával kezdődik. Ez az evan tűnhetik számunkra. Isten azon
életünk” című hittankönyv, va
gélium a mag (IPt 1,23.), amelyben ban ezt a nagyon emberi utat vá
lamint dr. Prőhle Károly: Az
új élet csírája rejtezik. Ahova hull lasztotta a velünk való kommuni
Evangélium igazsága c. tan
ez a mag, csak ott lehet a gyüleke kációra. Persze, jó tudnunk azt is,
könyv anyagának ismerete, 5.
zetnek „fogantatása”.
hogy itt egyáltalán nem mellékes az
Dr. Fabiny Tibor: Egyházisme
Ennek az evangéliumnak a kö evangélium közvetítőjének szemé
ret c. jegyzet, amelyet kérésre
zéppontjában Jézus áll. Az a Vala lyes hite. Csak az Isten szeretetétől
megküldünk. 6. Az Evangéli
ki, akinek különös személyét és megragadott személy szolgálata
kus Élet, a Lelkipásztor, a Theéletét az Újszövetség felső könyvei gyümölcsöző. Csak így juthat el az
ologiai Szemle és a Diakonia
„vetítik” elénk. Vonzó emberi evangélium szívtől szívig.
1985. és ez évi anyagának váz
alakja meglepő titkot takar: O az
így volt ez Pál esetében is és így
latos ismerete, 7. Ä magyar tör
Isten Krisztusa, Messiása. Vagyis: született az egyház Thessalonikáténelem, 8. Magyar nyelv és iro
Benne maga Isten jött föld- és em ban. Ma sem születik másként!
dalom.
A fenti anyaghoz esetleg
berközelbe, hogy az ősi ígéreteket
Mindebből nagyon sok mai kér
szükséges segítségért a jelentke
valóra váltsa, irántunk való határ dés adódik számunkra. Vessünk fel
ző forduljon bizalommal gyüle
talan szeretetét drámai módon néhányat magunknak.
kezeti lelkipásztorához.
megmutassa és szeretete hatalmá
Nem felejtkeztünk-e el arról, hogy
Kéijük a lelkészeket, hogy a
val világméretű üdvtervét megva a keresztyénségnek, az egyháznak
fenti hirdetményt mielőbb,
lósítsa.
nemcsak folyamatos történelme
majd húsvét ünnepén is olvas
A Jézusról szóló evangélium van, hanem annak minden nemze
sák fel a gyülekezetekben.
mindenestül az „írásokban" gyö dék életében újra kell születnie?

így kezdődött
az európai
keresztyenseg
hol tart ma?

A Nagy hét
nyitánya
P a lm a ru m

Nem az intézmény folyamatos
ságának biztosítása lett-e szá
munkra fontos a gyülekezetét te
remtő evangélium helyett?
Vajon Jézus, a Krisztus áll-e ige
hirdetésünk középpontjában s
nem erőtlenítettük-e meg a Róla
szóló evangéliumot tetszetős elmé
leteinkkel?
Nem lett-e túlságosan „szemér
mes” templomainkban az igehir
detés, kimaradván belőle az igehir
dető személyes hite, hívő szíve?
Minden nemzedék életében az
egyházban az a legfőbb kérdés,
hogy az Isten szeretetének evangé
liuma eléri-e igazán a szíveket és
újrateremti-e a gyülekezetét. Ha ez
nem történik meg, egyre inkább
megüresedett vallási szokásokat
tovább ápoló társasággá válik a
gyülekezet. Ha megtörténik, a leg
nagyobb csoda: a Szentlélek cso
dája, amelyet az evangélium hatal
mával visz végbe. Kérjük ezt? Kér
jük!!
Laborczi Zoltán

ÜDÜLÉSI
OFFERTORIUM
Egyházunknak két - haszná
latban lévő - üdülője van, Gyenesdiáson és Balatonszárszón.
Ezeken a helyeken lelkészek,
külföldi vendégek, gyülekezeti
tagjaink tölthetik szabadságu
kat, pihenhetnek.
Egy harmadik helyen, a Mát
rában Bagolyirtáson is tervbe
van véve egy üdülő létesítése.
Ezen a vasárnapon az offertórium az üdülők fejlesztését,
építését szolgálja. Testvéreink
áldozatkész szeretetébe ajánl
juk.

A böjti időszak hatodik va mi vár reá?! Csendesep ünne
sárnapja már a Nagyhét nyitá peljük hát a sok szép hagyo
nya, Jézus megváltói szolgála mánnyal gazdag ünnepet és
tának döntő napjait készíti elő. azért imádkozzunk, hogy ami
Ősi evangéliumi igéje a jeruzsá- kor lélekben és gondolatban
lemi bevonulás (Mt 21,1-9) tör már Nagypéntek és Húsvét ese
ténete, melynek emléke mind a ményeihez érkezünk, akkor
négy evangéliumban megtalál tiszta és őszinte legyen az örö
ható. Nevét az útra szórt pál münk és hitvallásunk: ö a Meg
maágakról, fákról levagdosott váltó, aki mindent elvégezett,
gallyakról kapta, mégsem sza értünk is!
Néhány valóban nagy és ün
bad valamiféle nagyszabású, a
mi korunkban szokásos ünne nepélyes szót is kimondanak,
pélyes bevonulási ceremóniára amit ugyan nem értenek, de gondolnunk. Szerény keretek igazak! Dávid Fiának nevezik,
között, egyszerű emberek jelen segítséget várnak tőle („ho
létében vonul be Jézus a szent zsánna" = segíts hát!) és álvárosba, alázatosan és szelí dottnak mondják, mint aki az
den, egy szamárcsikó hátán, Űr nevében jön. A szelíd, sza
ahogyan Zakariás próféta jö márháton ülő Jézus láttán, de
vendölte. Jézus attól kezdve, a későbbi események ismereté
hogy megindul útján, nem szó ben is sokan megkérdőjelez
lal meg az ünneplés közepette, hették e nagy szavak igazsá
de pontosan tudja, mi vár rá az gát, még azok közül is, akik ott
elkövetkezendő napokban és voltak a kiáltozó sokaság kö
azt is jól tudja, hogy mennyit ér zött. Ki gondolhatta volna,
az öt lelkesen ünneplő emberek hogy a Dávid Fiaként várt Mes
siás így fog eljönni, ki várhatta
lelkesedése.
A virágvasárnap azóta sem volna ettől az alázatos prófétá
látványos ünnep. Elcsendesed tól azokat a nagy tetteket, ame
ve kell készülődnünk a „szent lyek reménységüket éltették?
Nagy utat kellett megtenniük
hétre” és elgondolkodnunk
azon, hogy mi tölthette meg Jé akkor is, de a mi időnkben is
zus gondolatait, amikor a za azoknak, akik mégis ennek a
rándokok által ma is ismert út Messiásnak kezére bízzák éle
szakaszon bejutott az ünne tüket, akik Tőle várnak bűneik
ben, életük céljának és rendel
pekre készülő városba.
Éltetik őt és ágakat dobálnak tetésének megtalálásában se
útjára, de alig tudnak róla vala gítséget, akik áldottnak tartják
mit. - Sokan kerülnek elő a há öt, mert az Istentől jött és Isten
zakból és utcákról, akik egy örök szeretetét hozta el szá
munkra! Búnbánatnak, megté
mást kérdezgetik: „Ki ez?" A lelkes ünneplők válasza is bi résnek, hitre ébredésnek a
zonytalan, semmitmondó: „Ez nagy útja ez, melynek során a
Jézus, a galileai Názáretből va korábban már ismert szavak
ló próféta." Jézus jól tudja, mi életre kelnek. Igehirdetésekben
lyen felszínes ez a bizonyságté hallott, Bach passióiban éne
tel, milyen gyorsan és könnyen kelt, az evangéliumokban olva
abbamarad a sokaság lelkese sott, konfirmációkor megtanult
dése. Sem tanítványai, sem a szavak egyszerre nagy felisme
szimpatizáló vagy csak kíván résekké és újsággá változnak
csi emberek nem tudják, nem és vallomásként tolulnak aj
értik azt, amit pedig már több kunkra: áldott az a Jézus, aki
ször elmondott haláláról és ar eljött és ma is eljön, hozzám is
ról, hogy ő azért jött, hogy az” eljön!
Pálmaágaknál és lelkesült
Atya akaratát teljesítse.
Ha azonban Jézus gondola szavaknál is fontosabb lesz ez
taiba próbálunk belelátni, azt is után az, hogy megértsük: a
feltételezhetjük, hogy milyen Krisztust követő tanítvány útja
szeretettel nézett körül az esen sem lehet más, mint Uráé volt.
dő emberekből álló sokaság Alázatosan és szelíden, a segít
ban: segítségre, megváltásra, ségre szorulókon segítve, áldo
bűnbocsánatra szoruló embe zatokat is vállalva élni. A soka
reknek látja' őket. Ugyanolya ság között járva (legyen az csa
noknak, mint később a kereszt ládunk közössége, vagy né
körül állókat, akikért így imád- • pünk és az egész embervilág
kozott: „Atyám, bocsáss meg közössége), vagy egyéni éle
nekik, mert nem tudják, mit cse tünk döntéseit meghozva min
dig ez a szolgáló és életét oda
lekszenek."
A kereszt felé induló Jézus adó Jézus legyen a példa és a
nak egyetlen fegyvere van: az mérték számunkra. „Mert pél
irgalmas szeretet, amellyel el dát adtam nektek, hogy amint
hordoz és elfogad erőtlen éljen én tettem veletek, ti is úgy te
zést és süket hallgatást, lelke gyetek” - mondta Jézus (Jn
sen szórt virágokat és színpadi 13,15).
A virágvasárnapi kétes érté
as mozdulatokat, melyek mö
gött nincsen igazi hit és meg kű ünneplés azért lehet re
győződés. Azért jött, hogy segít ményteljes ünneppé, mert Jé
sen rajtunk. Azért halad némán zus bevonul Jeruzsálembe és
a sokaság között, hogy a Nagy mindent elvégez, amire küldehét eseményeiben életét adja tett. Az öt kísérő szavak, a kül
azért, hogy végre megtudjuk, ső keretek eltörpülnek e mellett.
kicsoda ö, miért vonul be Jeru De ez a tény - az életet jelenti,
Szirmai Zoltán
zsálembe, noha tudja, hogy ott számunkra is.

Evangélikus Elet 1986. március ie.
ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 8 6 . m árcius 16-án
\
Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné KoI vácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Pintér
I
I Károly, du. 6. (vendég). Fasor de. 11.
Elborzadva szemléljük egy középkori kínzókamra I (úrv.) Muntag Andomé, du. 6. egyház„M int ahogy az Emberfia sem azért jö tt, hogy
találékony” fantáziával megalkotott eszközeit. Mi I zenei áhítat (Szirmai Zoltán). Üllői út
szolgáljanak neki, hanem , hogy ő szolgáljon és életét
I 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza. Kalyen kéjelegve tud másokat gyötörni az ember! Isten I rácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
adja váltságul sokakért.” M t. 20.28.
nem éli ki rajtunk méltó haragját. O gyönyörködik, I Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
I Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar)
VASÁRNAP - „Fogj munkához, az Úr legyen ve ha egy bűnös megújult életét látja.
CSÜTÖRTÖK - „Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz I Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de.
led!” 1 Krón 22,16 (Zsid 13,21 - Mk 10,35-45 I 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető
minket és adj nekünk szabadulást!” Zsolt 85,8 (Zsid I Béla, du. 4. szeretetvendégség: KomjáZsolt 43)
Dávid ezzel az áldással, útravalóval indítja Sala 5,9 - Jób 19,21-27 - Jn 13,31-35) Isten szeretete I thy Aladámé. Vajda Péter u. 33. de. fél
. Vető Béla. Zugló de. 11. (szupl.)
mont az uralkodásban, és ez elég egy életre. Dol- irántunk nyilvánvaló, mi mégis újra meg akarunk
gozz, és Istentől várd az áldást! Ha az Úr nincs veled győződni róla. Bajunkban szabadulást kérünk és I Tamásy Tamás. Kerepesi út 69. de. 8.
I (szupl.) Tamásy Tamás. Gyarmat u. 14.
- hagyd abba a munkát! Ha veled van, nem ülhetsz nem vesszük észre, hogy Isten már megelőzte kéré I de. fél 10. (szupl.) Tamásy Tamás. Kastétlenül. így valósuljon meg Isten vezetése életedben! sünket: a szabadítót, Jézust már elküldte. Ne dön I sák Lajos u. 22. de. 11. Réuss András.
HÉTFŐ - „Kigyógyítom őket hűtlenségből, szívből gessünk nyitott kapukat! Ha kérjük, fogadjuk is el [ Váci út 129. de. negyed 10. Zoltai GyuI la. Frangepán u. 43. de. 8. Zoltai Gyula.
szeretni fogom őket.” Hós 14,5 (ÍJán 2,2 - -lMóz Isten szabadítását.
I Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet
PÉNTEK - „Mi nem a meghátrálás emberei va I de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Sorok2 2 ,1 -1 3 -Jn 13,1-11)
A hűtlenség, a szeretet hiánya: Istennel szemben, gyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet í sár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Er-’
házastárs felé, illetve a felebarát irányában. Ezt a nyeljünk. Zsid 10,39 (2Móz 14,13 - Jn 11,47-54 - ■ zsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestlőrinc Erzsébet-telep de. hábetegséget csak a szeretet gyógyíthatja meg. Isten Jn 13,36-38) A harcban meghátráló veszít; nemcsak II romnegyed
8. Havasi Kálmán. Kispest
szeretete lobbanthatja lángra kihűlt szívünket. Izzó egy csatát, hanem mindent: szabadságot, békét, jo I de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
got. .. A bűn elleni harcban meghátrálni sem jellem j Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep
szívvel mi is továbbadhatjuk Isten gyógyítását.
de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de.
hiba, jóhiszemű tévedés, hanem öngyilkosság! Le
KEDD - „Istened, az Úr áldásra fordította az átkot,
10. Rákospalota Kistemplom de. 10.
mivel szeret téged Istened, az Úr.” 5 Móz 23,6 (Gál gyünk a hit emberei - ez az egyetlen mód a túlélésre, ■ Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. fél
2,21 - 4 Móz 21,4-9 - Jn 13,12-20) Könnyű egy az üdvösségre!
11. Sashalom de. 9. Mátyásföld de. 9.
vázát darabokra törni - nehéz újra összerakni. SZOMBAT - „A királyi széken ülőé és a Bárányé az | Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Könnyű valakit egy balesetben nyomorékká tenni - áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökPéter.
Rákoshegy de. 9. Kosa László.
nehéz visszaadni az egészségét. Isten szeretetének kön-örökké!” Jel 5,13 (Zsolt 147,5 - Zsid 10,1-18 Rákoscsaba de. 9. Kosa Pál. Rákosliget
csodája, hogy az átkot áldássá tudja változtatni. Jn 18,1-11)
de. 11. Kosa Pál. Rákoskeresztúr de. fél
A bárány a kiszolgáltatottság jelképe. A Biblia
■ Változtassa a mi gyűlöletünk mérgét is a szeretet
11. Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai
szerint Jézus is bárány, tehát áldozat. Áldozatát
1 orvosságává!
Miklós, de. fél 11. (német), de. 11.
elvégezve azonban már nem játékszere többé a sátá
SZERDA - „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki meg(úrv.) Nagy Gyula, du. 5. szeretetven
I bocsátja a bűnt, nem tartja haragját örökké, mert ni gonoszságnak; „övé a dicsőség és a hatalom”. dégség. Torockó tér de. fél 9. Szebik
I abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. ” Mik 7,18 (Ef Döntenünk kell: elfogadjuk áldozatát - vagy engesz
Imre. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII.
Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Buczolich
telhetetlen haragját vonjuk magunkra.
5,2- J e r 15,10,15-21 - Jn 13,21-30)
Márta, de. 11. Buczolich Márta, du. fél
7. Takács József. Modori u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Takács József.
Kelenföld de. 8. Missura Tibor, de. 11.
(úrvj Missura Tibor, du. 6. Bencze Im
re. Németvölgyi út 138. de. 9. Bencze
Imre. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István.
Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Cse
pel de. fél 11. Mezősi György.
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Juhani Rekola

Szem inárium a konfirm ációról

finn lelkész, a teológia doktora,
elhunyt. Idén augusztusban lett
volna 70 éves. Közismert egyházi
író volt. Szellemes, magas szintű
esszéket írt harminc éven át a Kotimaaban a filozófia, képzőművé
szet, szépirodalom és 'a teológia
kérdéseiben. E területen könyvei is
keresettek voltak a hívők körében.
A finn egyház 1977-ben irodalmi
díjjal tüntette ki. Hosszú éveken át
Stockholmban, a finn nyelvű svéd
gyülekezetben szolgált és komminiszterként ment nyugdíjba. A ha
zahívó szó hazájába térve, Finnor
szágban érte.
Meleg szívű barátunk volt, bár
Magyarországon csak egyszer járt,
egyetemista korában, az 1937-es
finnugor lelkészgyűlésen. De utun
kat figyelemmel kísérte, s mindig
szíves vendéglátónk volt.

A Lutheránus Világszövetsé|
Tanulmányi Osztálya március
18-22. között nemzetközi szemi
náriumot rendez Meissenben
(NDK) a konfirmációi oktatás
kérdéseiről. Egyházunkat dr. Fol
tin Brúnó péteri-mendei és Gáncs
Péter nagytarcsai lelkész, az ú
konfirmációs káté szerzői képvi
selik.

A LUTHERAN IÁ
ÉNEK- ÉS ZENEKAR
március 23-án, virágvasárnap
és 29-én, nagyszombat délután
6 órakor a Deák téri
templomban előadja
BACH
JANOS PASSIÓJÁT
Közreműködnek:

Benczúr Erzsébet
Sánta Jolán
Kállai Gábor
Berczelly István
Bátor Tamás és
Trajtler Gábor

De jó lenne!

De jó lenne minden napon valami
jót tenni! - sóhajtotta. Ezt a sóhaj
tást hosszú töprengés, a lehetőségek
számbaszedése előzte meg. Ugyan
akkor rájött arra is, hogy nem is
olyan könnyű minden napon valami
jót tenni, viszont csak az lehet jóvá,
aki jót tesz. Nem is szólva az időről,
amely egyre fogy, ahogy szállnak
az évek. Pedig a Szentírás is érthe
tően mondja: cselekedjetek jót. Azt
is megmondja, kivel. Mindenkivel.
És végül hozzáfűzi: amíg időnk van.
Igen, az idővel, azzal egy kis baj
van! Az évekfolyamán sok mindenre
kerített magának időt, csak a jóte
vésre nem. Túl sok időt pazarolt a
szórakozásokra, a pénzszerzésre, a
lustálkodásokra és élvezetekre, vi
szont édeskeveset a mások megérté
sére, megsegítésére, megmentésére.
Emeletes házat épített magának,
míg mások egy szobába szorongtak
sokadmagukkal, tele tálból lakmározott, miközben a másiknak ke
nyere sem volt. Ha másokért kellett
valamit tenni, az időhiányra pa
naszkodott. Azt hitte, ha néhanap
ján elment a templomba, pénzt do
bott a perselybe és a prédikációt is
figyelmesen meghallgatta, jó csele
kedetek dolgában már kiegyezett
Istennel.
Szerette ezt a „nincs időm” kité

telt. Ezzel lazított meg sok-sok ba
ráti kapcsolatot, embertársaihoz
már csak az érdek fűzte, az is csak
érdeke időtartamáig... Pedig ha fe 
lesleges volt sokszor önmagának,
lehetett volna áldás egy másik em
bernek, lehetett volna reménység a
reményteleneknek, bocsánat bántódás., helyett*. könnyek felszárítója
okozójuk helyett. Hol is volt, ami
kor segíteni kellett volna? Hol rej
tőzködött, amikor keresték, miért
hallgatott, amikor vallomása egy
másik embert mentett volna? Hány
mulasztás terhe nyomja oly kegyet
lenül? Mennyi könny, mennyi sír,
mennyi álmatlan éjszaka vádolja
most!
Az idő megfut egyre gyorsabban.
Mintha a nevedet kiáltanák, egyre
szorít az idő, egyre hallod a figyel
meztetőt: tégy jót, tégy jót, minden
kivel, mindenkivel, míg időd van,
míg időd van!
A számonkérés ideje közeleg és
kevés az idő jóvátenni, jót tenni,
pedig de jó volna csak szerelni,
rosszat sose tenni s minden fáradt,
öreg embert karjainkba venni. De jó
lenne csak szeretni, rosszat sohase
tenni, de jó volna újra emberséges
lenni! De jó lenne az égő házat olta
ni, a szomorú szívet vigasztalni, a
rosszindulatra szeretettel válaszol

ni. Es mindezt önszántunkból, fel
szólítás vélkül.
Vérünkké válhatna egymás mun
kájának, életének, tiszta törekvésé
nek a megbecsülése, egymás elvise
lése, egymás segítése. De jó lenne
nem a magunk hasznát nézni, ha
nem a másik boldogságát munkálni.
Nem széthúzást . szítani, hanem a
harmóniát keresni. Nem szálkát ke
resni a másik szemében és nem látni
magunkéban a gerendát. Nem egy
oldalú elképzeléseink szent megmásithatatlanságán esett csorbát má
soknak felhánytorgatni, hanem a
másikat is meghallgatni és nem szé
gyellni okulásunkat a saját hibáink
ból is.
Nem mindig a másikat kritika
tárgyává tenni, hanem a saját lelki
ismeretünket megvizsgálni. Nem
sajnálni az időt, egy meleg, igaz,
baráti szóra, simogatásra. Megállni
és meghallgatni a másikat, nem ro
hanni, süketnek tettetni magunkat,
nem kényelmes bársonyszékből
nézni a másikat hogy cipel terhet,
hogy vesz magárafelelősséget, gon
dot, terhet. Nem arra várni, hogy
mindig a másik jöjjön, a másik ad
jon, a másik szeressen, a másik dol
gozzon, a másik kérjen bocsánatot.
De jó lenne csak jót tenni - min
denkivel - amíg időnk van!
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Felvétel a Levelező
Teológiai Tanfolyamra
A Magyarországi Evangéli
kus Egyház Teológiai Akadé
miája felvételt hirdet az 1986
őszén kezdődő hároméves Le
velező Teológiai Tanfolyamra.
Várjuk azoknak a gyülekezeti
vezetőknek, presbitereknek és
gyülekezeti munkásoknak je
lentkezését, akik hitükben és is
mereteikben jobban elmélyedve
kívánják végezni gyülekezeti
szolgálatukat.
A Tanfolyam ideje alatt szeptembertől-decemberig, ill. februártól-májusig havi egy alka
lommal kétnapos (szombatvasárnapi) konzultációt tar
tunk az Akadémián. A félévi
kollokviumok ideje január és
június hó.
A felvételi kérvényeket az
Akadémia dékáni hivatalába
(1147 Budapest, Lőcsei út 32.)
1986 május 10-ig kell bekülde
ni. A kérvényhez a következő
okmányokat kell mellékelni:

a) születési bizonyítvány;
b) érettségi bizonyítvány;
c) keresztelési bizonyítvány;
d) konfirmációi bizonyítvány;
e) gyülekezeti és lelkészi
ajánlólevél;
f) eddigi egyházi működésről
szóló bizonyítvány;
g) kézzel .írott részletes ön
életrajz, amely feltárja a jelent
kező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a Tanfo
lyamra jelentkezés okait.
A lelkészi ajánlólevelet, vala
mint a gyülekezeti presbitérium
véleményét tartalmazó levelet
vagy jegyzőkönyvi kivonatot,
amely a jelentkező részletes jel
lemzését tartalmazza, az illeté
kes lelkész a kérvénnyel egyidőben külön levélben küldje el az
Akadémia dékánjának.
A Felvételi Bizottság dönté
séről és a Tanfolyamra vonat
kozó részletesebb tudnivalókról
levélben értesítjük a felvetteket.
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ISMÉT MEGJELENT!

A MEGREPEDT NÁDAT
NEM TÖRI EL...
Balikó Zoltán és
Cserháti Sándor
könyve

*

*

*

Kapható,
megrendelhető
Sajtóosztályunkon!
Ára: 35,- Ft

L________ J
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Vezényel:
Weltler Jenő
Igét hirdet

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. március 23áo, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet Sárkány Tibor
esperes, Miskolc.

Dr. Hafenscher Károly (23-án)
Takácsné Kovácsházi Zelma
(29-én)

HÉT PO R T R É J

ZENÉS ÁHÍTAT

Varjú Elekné

A templomot fűtjük.
— A-belépés díjtalan:----------

1986. március 16-án,
vasárnap du. 6 órakor
a fasori templomban
(VII., Gorkij fasor 17.).
Műsoron Bach- és Lisztorgonaművek
J. S. Bach:
H-moll prelúdium és fuga
Három korálelőjáték
C-moll fantázia és fúga
Liszt F.:
Kreutzandachten (résziét a Via
Crucis-ból)
Gebet (Ave Maria)
Gyászóda
Orgonái:
Peskó György orgonaművész
Igét hirdet:
Szirmai Zoltán esperes

sz. Medveczki Rozália a dunaegyházi gyülekezetnek közel negyed
százada a kántora. Férje kágtortanító volt és tőle tanulta az ének és
zene alapfogalmait. Omellette ta
nult meg kántorizálni, előbb harmóniumon, majd orgonán játsza
ni. 1951-1961 között felváltva vé
gezték a kántori szolgálatot, mert
férjén betegsége egyre jobban erőt
vett. 1961-ben történt halála után
teljesen átvette a szolgálatot és
végzi hűségesen, pontosan és lelkiismeretesen. Második otthona a
gyülekezet, hiszen több, mint két
évtizede él özvegyen. Szombaton
ként együtt keresik ki a lelkésszel
a vasárnapi énekeket, tervszerű
program alapján tanítják az új éne
keket. A gyülekezet minden alkal
mán részt vesz, bibliaórákon,
szeretetvendégségeken. Önkéntes
gyülekezeti munkás, a lelkész első
segítőtársa. Ahol csak szükség
van, ott segíti a gyülekezetét. Sze
retik őt a gyülekezet tagjai, hiszen
közülük való, bizalommal vannak
hozzá. Nemcsak a vasárnapjai, de
sokszor a hétköznapok is a gyüle
kezetéi, mert sok ügyes-bajos do
logban is megkeresik a gyülekezeti
tagok.'Szolgálatát nagyon szeretik
határozott, tiszta játékáért, erős,
megbízható, a gyülekezet éneklését
jól vezető énekhangjáért. Temeté
seken is kántorizál és ehhez ragasz
kodnak a hívek, mert vezeti a gyü
lekezet éneklését ott is, ahol nincs
orgona. Szereti Urát és ezért dob
ban együtt szíve faluja népével,
gyülekezetével.

A Hallássérültek Lelkigondo
zóinak Nemzetközi Szövetségének
elnöksége március 14-én ülést tar
tott Berlinben. Az ülésen részt vett
Baranyai Tamás domonyi lelkész
a testület tagja.

HAZAI ESEMENYEK

Gyarmathy Irén

Böjt 5. vasárnapján az oltárterítő színe:
lila. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Jn 8, 46-59; az igehirdetés alapigéje:
Zsid 2* 17-18.

H allássérü ltek lelkigondozóinak
ülése

A belépés díjtalan

_ Nagyheti igehirdetés-sorozat
keretében
a Bécsikapu téri templomban

alkalmon Tóth-Szöllös Mihály esperei
szolgált előadással, Konfirmandus a
családban címmel. A néhány éve kon
firmáltak versekkel és énekszámmai
szolgáltak.
Születés
KISS PÉTER komáromi lelkészék
nek 1986. február 14-én Tatán, MÁTÉ
nevű harmadik gyermekük született
Isten áldása legyen az újszülöttön és
családján.

Apróhirdetés
A Budai Evangélikus Szeretet
otthonok Központja - 1029 Budapest
Báthori László u. 8. - olyan munkatár
sakat keres, akik szeretettel és megfele
lő szaktudással végzik szolgálatukat
Megüresedett szolgálati helyek van
nak: szakács és gazdaasszonyi munka
körben. Keresünk gondozónőket és
férfiakat. Takarítónők, mosodai mun
kásak, "várrónők jelentkezését" kérjük,
szakképzettek előnyben. Irodai mun
kára megfelelően képzett munkatársa
kat várunk. Nővérotthoni férőhelyet
biztosítunk. Javadalmazás: megállapo
dás szerint. Továbbképzés lehetősége
biztosítva. Jelentkezés írásban, vagy te
lefonon a fenti címen.
Józsefvárosi Evangélikus Egyházkö
zség Karácsony Sándor utcai szeretet-1
otthonába gondozónőt keres. Jelentke
zés a lelkészi hivatalban, 9-13 óra kö
zött. Szentkirályi utca 51. Tel.: 139-1
879.
Építési telkeket keres a FŐSZOLG.
Közművesíthető fővárosi telkek tulaj
donosainak jelentkezését várjuk. M ű-,
'szaki és jogi rendezésben segítséget
nyújtunk. (Bp. V., Királyi Pál u. 12.,
telefon: 187-783, 187-258).
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3 darab kisharangot (15, 22, 30 kgosakat) egyetlen nagyra elcserélnénk,
vagy eladnánk. Darabonként is megvá
sárolható. „NAGYALFÖLD” jeligére
a kiadóhivatalba.
Üdülés - Őrség szélén, Ráhagyarmaton két szobás kulcsosház 5 férőhellyel
fenyveserdő és víz közelében június kö
zepétől szeptember végéig olcsón ki
adó. Érdeklődés „Fenyveserdő” jeligé
vel a kiadóhivatalban.

március 24-én, héttön 6 órakor

„Vallomások a keresztről
versben"
BÁNFFY GYÖRGY
színművész
március 25-én, kedden 6 órakor

„Vallomások a keresztről
muzsikában"
PESKÓ GYÖRGY
orgonamúvész
BENCZÚR ERZSÉBET
énekművész

MEGHÍVÓ
Március 23-án, virágvasárnap, a de. 11
órakor kezdődő istentisztelet keretében,
a Bécsikapu téri templomban előadásra
kerül LISZT: VIA CRUCIS c. müve.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kelenföld
Március J 6-án vasárnap du. 18 óra
kor kezdődő istentiszteleten a kelenföl
di evangélikus templomban egyházze
nei áhítat lesz.
Preklasszikus kórusművek mellett
Kálmán Attila két Liszt-művet orgonái.
Dunaegyháza
Az idei konfirmandusok szeretetvendégségét tartottuk febr. 23-án, ezen az
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Evangélikus Egyház hetilapja
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A Miatyánk —ma

Szenteltessék m eg...
„Szent Isten!” - kiáltja sok em
ber, ha valamilyen meglepetés éri.
„Isten ments!” - hangzik fel olyan
kor, amikor veszély fenyegeti az
embert. „Isten bizony!” - mondják
sokan, ha állításuk igazát kívánják
bizonyítani, Sokszor és sokféle
képpen vesszük ajkunkra Isten ne
vét. Igen gyakran meggondolatla|nul, helytelenül. A második párancsolat tiltja Isten nevének hiába
vételét, vagyis azt, hogy nevével
átkozódjunk, esküdözzünk, ha
zudjunk, vagy csaljunk.
Isten nevét, azaz ő t magát sza
bad nekünk segítségül hívnunk,
imádnunk, és hálaadással dicsőíte
nünk. Isten nevét szentté nem mi
emberek tesszük. Szent az önma
gában is. Mi azt kérjük a Miatyánk-ban, hogy Isten nyilatkoz
tassa ki szentségét ebben a bűnös
világban. Isten szentsége, dicsősé
ge egyrészt bűnt perzselő tűz, más
részt a bűnöst kegyelemmel magá
hoz ölelő mentő szeretet, amely Jé
zus Krisztusban öltött testet. Ben
ne s általa lett érzékelhetővé, tapinthatóvá. De nemcsak Jézus
Krisztusban akarja Isten nyilván

valóvá tenni szentségét, hanem az
Úr Jézus mai tanítványaiban, ben
nünk is. Nekünk adatott az a ki
váltság, hogy általunk is tükröződ
jék valami szentségéből.
Életünk tragédiája, hogy bűne
inkkel gyakran eltakarjuk Isten
szentségét, dicsőségét. Magatartá
sunk, szavaink, cselekedeteink
nem tanúskodnak Isten szeretetéről. Sokszor miattunk káromolják
Istent az emberek, mert szenteske
dünk, de nem vagyunk szentek.
Istent emlegetjük, reá hivatko
zunk, de nem az ő akarata szerint
élünk. Szépen beszélünk a szeretetről, de szeretetlenek vagyunk.
Imádkozunk, de üres, felszínes az
életünk. Békességet hirdetünk, de
másokkal meg nem békülünk.
A szerénység álarcát hordjuk, de
valójában gőgösek, büszkék va
gyunk. Isten kegyelmét emleget
jük, de a magunk cselekedeteiben
bizakodunk.
Kérjük mennyei Atyánkat hit
tel, bizalommal: Szenteltessék meg
a te neved köztünk, bennünk, álta
lunk.
Táborszky László

Felvétel a Levelező
Teológiai Tanfolyamra
A Magyarországi Evangéli
kus Egyház Teológiai Akadé
miája felvételt hirdet az 1986
őszén kezdődő hároméves Le
velező Teológiai Tanfolyamra.
Várjuk azoknak a gyülekezeti
vezetőknek, presbitereknek és
^^gyülektzeti' ‘munkásoknak nj*j»
lentkezését, akik hitükbenyé&is*
méreteikben jobban elmélyedve
kívánják végezni gyülekezeti
szolgálatukat.
A Tanfolyam ideje alatt szep
tembertől decemberig, ill. feb
ruártól májusig havi egy alka
lommal kétnapos (szombat-va
sárnapi) konzultációt tartunk
az Akadémián. A félévi kollok
viumok ideje január és június
hó.
A felvételi kérvényeket az
Akadémia dékáni hivatalába
(1147 Budapest, Lőcsei út 32.)
1986. május 10~ig kell bekül
deni. A kérvényhez a követ
kező okmányokat kell mellé
kelni:

r

Tanítvány a kapuban
Krisztusom, én várom az érkezésed...
A pálma kész, a harsonák is készek.
Virágok nyíltak a szívem tüzétől,
diadalkapum a mennyboltig ér föl.
Kőszíveket nagy, boldog alázatban
utad elé, utat készítve raktam;
újjonganak, ha rájuk taposol...
S az én szívemben retteg a pokol.
S mint rossz, csavargó, urát sejtő szolga,
bujdosik az éj céda városokba.
A házunkat ünnepre ékesítve
figyelünk már közelgő lépteidre.
Hírül adtam, ahogyan parancsoltad,
a palotáknak és a rongyosoknak; mindenki tudja már, hogy érkezel.../A gyermekkar hozsannát énekel.
Mi meg a város szélére verődve
kezünk emelve kémlelünk a ködbe...
Vak koldusok nagy csöndben hallgatóznak;
ördöngős sír, ostor suhog a rossznak.
Lásd, Zákeus a lornb közt kuporogva
előre néz távol bélpoklosokra,
kik előőrsként útkanyarulatnál
várják - tízen - ha könyörülni tudnál.
Krisztusom, piros ködökbe kiáltok:
jaj. hervadók a kétkedő virágok...
Hullámzik, zúg a nyugtalan tömeg,
ma zöld ágat dob, holnap tán követ.
A vámszedőt a háza lelke hívja:
vén láda otthon nem maradt-e nyitva?
(Megjelent a költő Késő vallomás című kötetében, 1985-ben)

a) születési bizonyítvány;
b) érettségi bizonyítvány;
c) keresztelési bizonyítvány;
d) konfirmációi
bizonyít
vány;
e) gyülekezeti és lelkészi
ajánlólevél;
c£) eddigi egyházi működésről,
szóló; bizonyítvány; \ »a
g) kézzel írott részletes ön
életrajz, amely feltárja a jelent
kező családi és társadalmi kö
rülményeit, valamint a Tanfo
lyamra jelentkezés okait.
A lelkészi ajánlólevelet, vala
mint a gyülekezeti presbitérium
véleményét tartalmazó levelet
vagy jegyzőkönyvi kivonatot,
amely a jelentkező részletes jel
lemzését tartalmazza, az illeté
kes lelkész a kérvénnyel egy
időben külön levélben küldje el
az Akadémia dékánjának.
A Felvételi Bizottság döntésé
ről és a Tanfolyamra vonatkozó
részletesebb tudnivalókról levél
ben értesítjük a felvetteket.
Fra Angelico: Utolsó vacsora

Jézus kereszt-áldozatá
Az emberi tudat legménak másik ajándéka a bel
ahol az értelem és a
ső életújulás: „törvénye
I tapasztalat már elveszíti
Ifölényes biztonságát, ott él
met szívükbe adom, és el
NAGYCSÜTÖRTÖK
méjükbe írom azokat” (16.
Ikitörölhetetlenül és visszavers). Az ember vallásossá
IGÉJE
I fojthatatlanul az ősi embega csak külső teljesítmé
I ri vágy, hogy meg kellene
Zsid 10,11-18
nyekre képes. Ám a tör
Ibékíteni Istent. Ezt a vávény formális betöltése mit
Igyat szüntelenül erősíti lelsem ér. „Belülre”, a szí
I kiismeretünk vádoló szaEGY LETŰNT KORSZAK
vünkbe Isten törvénye
Iva, mert valamit elrontotcsak úgy kerülhet, ha
Itunk, és nincs lehetőséJézus életének utolsó estéjén, Krisztus áldozatáért maga Is
Igünk meg nem történtté tenni,
Iami megtörtént. Ebben a re- nagycsütörtök éjszakáján, ami ten szenteli meg (14. vers), te
I ménytelen helyzetben az ember kor utoljára volt együtt tanít remti újjá életünket. Ennek a
Ikiutat és Isten tetszését keresve ványaival, kezébe vévén a ke belső átformálódásnak is alkal
I „oltárt épít és áldozatot mutat nyeret és a poharat, áldozati ma az úrvacsorái közösség,
I be”. A vallás ősi mozdulata ez, haláláról beszélt. Arról az „ál amelybe Jézus egyszeri és töké
I amely „papi segédlettel” vagy dozatról”, amit nem ember letes áldozatának áldását adja
anélkül igyekszik Isten jóindu mutat be Istennek, hanem ami azoknak, akik bűnbánattal és
latát megnyerni és ajándékait Isten áldozata az emberért. Jé hittel térdelnek oltárához.
Madocsai Miklós
biztosítani. Kudarcos próbál- zus Krisztus egyszeri és megis
I kozás. A bűnbocsánatot nem mételhetetlen áldozatával le
lehet megvásárolni. Mit is ad tűnt az emberi áldozatok kora.
hatnánk Istennek, amit nem tő Keresztfán kihullott vére „új
IM ÁDKOZZUNK
le kaptunk?! S nem szégyenle szövetség” korszakát nyitotta
tes már maga a gondolat is, meg, amelyben Isten bűnbo Mennyei Atyánk! Köszönjük,
ami a templomot „kalmárko csátó szeretetével lehetővé teszi hogy Jézus Krisztus keresztdás házává” teszi, ahol az em azt, ami az ember oldaláról ki áldozatában megbékéltél a vi
ber beszerezheti lelki szükségle indulva mindig lehetetlen. Jé lággal és velünk is. Köszönjük
teit? Az ember áldozata nem zus megtört testében és kion az úrvacsora ajándékát: bűneink
hozhatja meg az Istennel való tott vérében Isten megbékéltet bocsánatát és újjáteremtő szeremegbékélés örömét és nem ad te a világot önmagával (2Kor tetedet. Tudjuk, mi semmit sem
hat belső életújulást sem. Ez a 5,19). Az úrvacsora a megbéké adhatunk neked, de hadd fogad
kísérlet Istenre nézve sértő, az lésnek ebben az ajándékában juk el a te áldozatodat: Jézus
részesít.
Krisztust. Ámen.
emberre nézve eredménytelen.

Ilyén,
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A nagyhét zenéje

M uraközy G yula

Az 1600-as évek első felében az
A passió Jézus szenvedésének,
tisztán énekes passiózene a
halálának és temetésének történe- eddig
©
is igénybe veszi.
te, megírva találjuk mind a négy hangszereket
h
evangéliumban.
/A német egyházi zene ekkor veszi
Forrásaink szerint a passióelő- át
á az olasz opera és oratórium ele
a zenekar, alkalmazását, az
adás első nyomai már a IX. szá- meit:
n
zadban megjelennek. Ekkor kezd- ááriák, ariózók és a hangszerkíséreték a szenvedéstörténetet drámai ttes szólóének felhasználását. Meg
formában, elosztott szerepekkel sszületik az oratórium-passió. Ezt
csodálatos magasságokba
felolvasni, majd énekelni. Az ének- emeli
e
lés a gregorián akcentusok (főleg J.
J S. Bach (1685-1750), az ő szüle
300 éves fordulóját ünne
egy hangmagasságon recitáló át- tésének
1
menet a beszéd és az ének között) ]pelhettük márc. 21-én.
ő t passiójából teljes egészében
formái szerint történt. Szólikvenkettő maradt meg: a János- és
seknek nevezték azokat a szereplő- csak
i
két, akik az evangélista, Jézus, Pi a Máté-passió. Egy nyom nélkül
látus, Péter stb. szavait olvasták elveszett; a Márk-passió zenéjéből
vagy énekelték; a kórus a turba- csak öt tétel maradt meg; a Lu
(tömeg) részeket mondta, vagy kács-passió nyilván nem Bach ze
énekelte, mikor a nép, a főpapok, néje, hanem egy kortárs kismester
gyenge összeállítása.
a katonák jutottak szóhoz.
A János-passiót 1724 nagypén
Jézus szavai mély (basszus) han
gon, az evangélistáé közép fekvés tekén mutatták be Lipcsében,
ben (bariton), Pilátus, Péter szavai (Bach még négyszer vezényelte a
és a turbarészek magas hangon művet). A kétrészes passió-zene el
(szoprán, tenor) szóltak. A teljes ső részét prédikáció előtt, a másik
passió dallamanyagot tartalmazó részt utána szólaltatták meg. Míg
kéziratok a XV. század elejéről va a János-passió szenvedélyes drá
lók. Ez a gregorián korális passió, mai zene, a Máté-passió inkább
mely végig egyszólamú ének. A ré szelíd, lírai, a csendes fájdalom ze
gi szokások szerint virágvasárnap néje.
1729 nagypéntekén került elő
Máté, nagykedden Márk, nagy
szerdán Lukács, nagypénteken Já adásra a Bach vezényelte Máténos evangélista szövegét énekelték. passió, mely azóta is az evangéli
A magyar templomokban már kus egyházi zene csúcspontja ma
Mátyás király uralkodása idején radt. Ezt maga Bach is sejtette,
énekeltek korális passiót, mint azt mert a partitúrát különös gonddal
az Esztergomi Passionáléban (XV. irta le. Az evangélista szavainak
sz.) írva találjuk. Ki is adta a Ma , másolása során vörös tintát hasz
gyar Zeneműkiadó (Editio Musi- nált, hogy az írás szavait így kü
ca, Budapest, 1981): Szendrei- lönböztesse meg az egyéb szövegi
Dobszay-Rajeczky „Magyar Gre- részektől. Sajnos a mű nagy sike
goriánum” c. mű 47-60. oldalain, rét a Mester nem érhette meg.
A Máté-passió zenéje pontosan
latin szöveggel.
Az evangélikus liturgiában a száz évig előadatlanul várt jobb
XVI. századtól a XVIII. sz. köze sorsára. Mendelssohn emelte ki a
péig vált általánossá a korális pas feledés homályából 1829. március
sió magyar nyelvű éneklése. Ezt: 11-én, azóta vált az egész világ
graduáljaink bizonyítják; az Eper kincsévé.
Máig őrzöm egy Máté-passió
jesi Graduál (1635-1650) az egy
szólamú korális dallam mellettt előadás ismertető füzetét. 1938.
többszólamú túrba részeket is tar• - április 14-én este adta elő a Buda
pesti Ének- és Zenekaregyesület a
talmaz.
nagytermében,
Az énekkari többszólamúságl Zeneakadémia
fejlődése a passió alakulására iss mely életem első és feledhetetlen
hatással van. Megszületik a motet zenei élménye volt. Vezényelt az
ta-passió, melyben a zeneszerzőkí 1945 elején elhurcolt és mártírha
eleinte csak a túrba részeket kom- lált halt Lichtenberg Emil. Sión
| ponálják meg több szólamban, azz leánya áriáit Báthy Anna és Basilievangélista és Jézus szavai megma des Mária énekelte; az evangélista
radnak a korális egyszólamúság-;- Rosier Endre, Jézus Tibor Zoltán,
ban. Ilyenek Luther zenei tanácsi- a főpap és Júdás Kálmán Oszkár,
adójának, J. Waltemek Máté- éss a hamis tanú Breznóy Judit volt,
I János-passiója (1530), B. Gesiuss az orgonakontinuót Zalánfy Ala1 fiatalkori János-passiója (1588),1, dár játszotta.
De ma sincs szégyellnivalónk.
majd M. Vulpius szép Máté-pas-;1985 nagyhetében ugyanis a passió
siója (1613).
A motetta-passió legnagysze!- mindhárom fajtája felhangzott Bu
rűbb mestere H. Schütz (1585— dapest evangélikus templomaiban,
1672). Ő már teljesen elhagyja a A korális passiót a Budahegyvidéki
gregorián dallamot, helyette erőss Énekkar énekelte Pesthidegkúton
* drámai feszültségű, de mégis dalla-L- és a Tartsay Vilmos utcában,
| mos, kifejezésben gazdag recitati-i- Schütz János-passiója a Bécsikai- pu-téren hangzott el, képviselve a
vót komponál a szólikvensek szá
mára; a turba-részek négyszólamúú motetta-passiót, a Deák tér a Máté
I imitációs feldolgozásával és azz passiót adta elő a Lutheránia
>- ének- és zenekarával,
egyházi hangnemek egyszerű szép
Rezessy László
ségeivel ragadják meg a hallgatót.t.

„Pesszimizmusa már túllép a valóságon ”

Válságban a család?
Magyarország lakosságának
92%-a családban él. Mégis sok
a zavar és bizonytalanság.
Magyar József dokumentum
filmje, „A mi családunk” ezek
re mutat rá megdöbbentő kép
soraival és riportjaival. Pesszi
mizmusa szinte már túl is lép a
valóságon. Ezt az egyoldalú
szemléletet kifogásolta B ozóky
Éva nemrég megjelent írásá
ban, melyet az Evangélikus
E let feb ru á r 2 3 -i szám ának ha
sábjain olvashattunk. Felvetet
te a kérdést, hogy vajon jogo
san általánosít-e a rendező a
bemutatott negatív példákból,
és helyesen teszi-e, hogy mármár elsiratja a család intézmé
nyét.
Ugyanez a kritika hangzott
el a filmmel kapcsolatban a
Családpolitikai Fórumon is,
melyet a Hazafias Népfront
Budapesti Bizottsága és a Ma
gyar Nők Országos Tanácsa
közösen szervezett. E rendez

vénysorozat második előadását
febr. 26-án C seh-Szom bathy
L ászló, a Magyar Tudományos
Akadémia Szociológiai Intéze
tének Igazgatója tartotta. Vita
indítójában igyekezett a ren
delkezésre álló adatok alapján
kimutatni, mi a családi problé
mák gyökere, és milyen lehető
ségek vannak a megoldásra. Az
előadó és a hozzászólók egybe
hangzóan
megállapították,
hogy sok zavar oka a házastár
sak fölkészületlensége. Egy kilencgyermekes anya mondta el,
hogy kétségtelenül tanulságos
nak tartotta Magyar József
filmjét, de véleménye szerint
nagyobb eredménye lenne, ha a
fiatalok pozitív példákat látná
nak maguk előtt. Több gondot
kellene fordítani felkészítésük
re, buzdítva őket arra, hogy ér
demes megküzdeni a nehézsé
gekkel. Védeni kell a családta
gok közötti békességet, mert
ma Magyarországon a válások

70%-ában kiskorú gyermekek
maradnak apa vagy anya nél
kül.
A több gyermek vállalását
ma sokszor megnehezíti az
úgynevezett
értékprobléma.
A szülőknek dönteni kell, hogy
gondtalan, fényűző életet akar
nak-e élni, vagy vállalják in
kább a gyermeknevelés vesződségét. A hatvanas évek ironikus
megfogalmazása szerint: „kicsi
vagy kocsi”. A gyermekvállalás
áldozatokkal jár. Tudatosítani
kell azonban, hogy a család
olyan kincs, amiért érdemes ál
dozatot vállalni.
A beszélgetésben részt vettek
az egyházak képviselői is, és
hozzászólásaikkal fejezték ki a
családok iránt érzett felelőssé
güket. Szavaikból kitűnt, hogy
a keresztyén családok pozitív
példaként akarnak a világ elé
állni. Tekintsük ezt mindannyi
an saját missziói feladatunk
nak!
Vető István
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GYERMEKEKNEK

Ruth 1-4.

Hogyan jutalm az meg az Isten?

Megjutalmazza a hűséget
A bajban, a nehézségek között azonban másként határozott. Nem
derül ki emberekről, hogy/fnilyen hagyta magára anyósát, hanem
szoros a kapocs, ami összeköti vele tartott. Ezt mondta neki: Aho
őket. Tudnak-e ilyenkor áldozatot va te mész, oda megyek. Ahol te
hozni egymásért, kitartanak-e a megszállsz, ott szállók meg. Néped
próbák alatt hűségesen egymás az én népem, Istened az én Iste
nem! Csak a halál választ el en
mellett?
Idegenben. A bírák korába vezet gem tőled!
Milyen szép és komoly ígéret volt
el bennünket a történet. Nehéz idők
jártak Izráel népére, szárazság ez! Ruth tudta, hogy Naóminak
pusztított az országban, Hiába vár szüksége van segítségre és tá
ták a földet megtermékenyítő esőt, maszra, ezért hűségesen kitartott
kiszáradt, kipusztult ä vetés, évről mellette a bajban. Vállalta egy szá
évre nem volt aratás. Kifogytak a mára idegen ország és nép közös
tartalékok, éheztek az emberek. ségét. És döntött az élő Isten mel-

Még Betlehemben, a termékeny és
gazdag vidéken is nagy volt az
ínség. Sokan keltek útra, hogy ide
genben próbáljanak boldogulni.
így indult el a betlehemi Elimélek
is, feleségével Naómival és két fiá
val. Moáb földjén telepedtek le. Az
édesapa azonban hamarosan
meghalt, s az özvegyről fiái gon
doskodtak. Megházasodtak, moabita lányokat vettek feleségül.
A gyász csakhamar újra bekö
szöntött Naómi családjába: meg
halt a két fiú is egymásután, s a
három asszony magára maradt. A gyász és veszteség idejében hí
rek jöttek hazulról: megszűnt az
éhség, az Úr rátekintett népére és
kenyeret adott neki.
Hazafelé. Naómi egy napon
döntő lépésre határozta el magát:
visszatér szülőföldjére, Betlehem
be. El is indult csakhamar és két
menye, Orpa és Ruth is vele men
tek. Amikor már Júda földjéhez kö
zeledtek, így szólt Naómi hozzájuk:
Menjetek, forduljatok vissza! Bán
jék veletek az Úr olyan szeretettel,
amilyennel ti bántatok velem. Orpa
búcsút vett hát tőle és visszafor
dult, hazatért szülei házába. Ruth

lett, akiről már hallott, akinek hű
ségében bízott, és elhagyta érte
pogány népe bálványisteneit.
Az áldás. Naómi és Ruth aratás
idején érkeztek Betlehembe. Ruth
napról napra kijárt a mezőre, hogy
a szegényeknek megengedett le
hetőséggel éljen: az aratók után
szedegette az elhullott kalászokat.
Szorgalma és szerénysége feltűnt
a jómódú Boáznak is, akié a szán
tóföld volt. Mikor megtudta, hogy
Ruth milyen hűségesen követte
anyósát hazájába, mennyi szere
tettel gondoskodott róla, ezt
mondta neki: Fizessen meg tettei
dért az Úr, legyen bőséges jutal
mad Izráel Istenétől! S gondja volt
arra, hogy Ruth minden este teli
vékával térjen haza a munkából.
Boáz, aki távoli rokona volt Naó
mi családjának, megszerette és fele
ségül vette Ruthot, és gondosko
dott Naómiról is. Az idegen otthon
ra talált Betlehemben. Isten gyer
mekkel áldotta meg házasságukat,
akitől Dávid, majd sok évszázad
múlva a Megváltó származott.
A hűséges Ruth így vált a hűséges
Isten eszközévé megváltó munkájá
ban.
Keveháziné Czégényi Klára

X
A
VASÁRNAPI
f
IGÉJE
Fii 2,1-4.

KULISSZÁK M Ö G Ö T T
Felületesen nézve virágvasámap történetét, ünnepi felvo
nulásnak tarthatnánk. Talán egy kicsit megrendezettnek, teátrálisnak is tűnik, mint egy színpadi jelenet, ahogy 2000 év
távlatából látjuk. Pál szavai virágvasárnap belső mondaniva
lóját tárják elénk.
Az ünnepi sokaság Jézusban a Messiást köszöntötte, aki az
ősi próféciák szerint vigasztalást ad népének. Ezért töltötte be
hozsannázó öröm szívüket. Nem egyszeri, megismételhetetlen
f
virágvasárnapi hangulat ez. Jézus ma is azért jön hozzánk,
hogy megvigasztaljon és örömével megajándékozzon minket.
Bátorító Jézus virágvasárnapi bevonulása, mert nem kato
nák sorfala, hanem virágot lengető emberek között érkezik,
nem harci szekéren, hanem békésen lépegető szamár hátán.
Sokféle bizonytalanság, félelem, tanácstalanság között szük
ségünk van Jézus szeretetből fakadó figyelmeztetésére: bízza
tok, én vagyok, ne féljetek!
Jézus az ünneplő zarándokokkal érkezett Jeruzsálembe.
Egy volt népével a hétköznapi örömökben, gondokban és
fájdalmakban s most együtt akar lenni velük az ünnepi asztal
nál. Közösséget vállalt velük és közösséget teremtett közöt
tük. „Táguló világunkba”, ahol nemcsak a csillagok, de az
emberek is egyre messzebbre kerülnek egymástól, Jézus ma is
a közösség ajándékával érkezik.
Jézus életéből akkor már csak öt nap volt hátra. Irgalmát
és könyörületét megtapasztalhatták azok, akik találkoztak
vele. Vajon hányán lehettek? De Jézus halálával nem záródott
le a számuk, hanem a végtelenbe nőtt, mert a kereszten Jézus
irgalma és könyöfülete mindenkié lett.
Ha virágvasárnapi örömmel és hálaadással fogadjuk el
Jézusnak ezeket az ajándékait, akkor vállalnunk kell azt az
elkötelezést is, ami minden tanítványi életre érvényes, s amely
nek lényeges pontjaira mutat rá ez az ige.
Az elkötelezés érvényes akaratvilágunkra, ahol a magunk
szándékainak érvényesítése „frontális ütközésekben” találko
zik mások ellenkező irányú akaratával. Sok sebesültje és áldo
zata van ezeknek az „akarat-ütközéseknek”. Ezt elkerülni,
ugyanazt akarni csak úgy lehet, ha együtt mondjuk: Atyánk,
legyen meg a te akaratod! Enélkül nincs tanítványi élet.
Az elkötelezés érvényes érzelemvilágunkra, hogy szerete
tünk ne csak kivételezett kevesek felé forduljon. Az a szeretet,
amely a másik ember magatírtásától füg£ mindig változó és
valójában szégyenletes. Az igazi szeretet jellemzője, hogy nem
> válogat, kivételt nem ismer, még ellenségeit is magához öleli.
Kevesebbel nem szabad beérni.
Az elkötelezés érvényes érdek-világunkra is. Önzés, dicső
ségvágy, önértékelés, haszon - az életvitel természetes és elfo
gadott energiahordozói. Igaz, ezek előbbre viszik az embert
a siker útján, de „égéstermékük” úgy szennyezi a környezetet,
hogy abba belepusztulunk. Jobb tehát ezekről lemondva tisz
ta levegőben élni. Csak ezt vállalva lehet valaki Jézus tanítvá
nya.
Fogadjuk el Jézus virágvasárnapi ajándékait és teljesítsük
elkötelezettségünket!
Madocsai Miklós

IM Á D K O Z Z U N K
Köszönjük Jézusunk, hogy most is alázatosan és ajándékaiddal jössz
hozzánk. Kérünk segíts, hogy hálaadásunk ne csak felületes lelkesedés
legyen, hanem átjárja és megújítsa életünket. Amen.

D O B S ZA Y L Á S Z L Ó

Enekgyűjtemény” címen. Az azóta
végzett kutatómunka eredményei,
a jelentkező új igények teszik szük
ségessé e munka folytatását. Ezt az
igényt elsőként - iskoláink szószó
lója gyanánt - az Országos Peda
gógiai Intézet jelezte. A munka fo
lyamán azonban világossá -vált,
hogy... „bár az iskolának is szük
sége van új alapgyűjteményre, de a
nagyközönség is igényel egy ilyen
eligazítást, sőt sokszor érezzük azt,
hogy a külföld számára is képet
kellene adni dallamkultúránkról”
- Írja a szerző a mű bevezetésében.
Könyve ennek a sokirányú igény
nek kíván eleget tenni.
A szerző túllép a szorosan vett
népdalok körén és kiegészíti azo
kat zenetörténeti dallamainkkal,
így kap helyet az antológiában a
magyar gregorián ének, históriás
dallamaink, a részben ezekből fa
kadó protestáns egyházi ének egy
ága, Balassi, Csokonai énekei, az
idegen hatást jelző dalok, egészen
a népies műdal megjelenéséig.
E nagy iv szerves folytatásaként
jut el Dobszay László Erkel, Bar
tók és Kodály dallamvilágához.
A magyar dal földrajzi határát
nem szorítja bele a mostani ország
határok közé, hanem kiteijeszti azt
azokra a területekre, ahol azok
születtek és máig is élnek. Sokszor
elevenebben, mint a mostani hatá

rokon belül. A dalokat funkciójuk
szerint csoportosítja, azaz meg
hagyja azokat abban a környezet
ben, amelyben létrejöttek. Azt a
közeget, amely a dalokat termette,
a dalokhoz fűzött kommentárral,
illetve a könyv végén lévő jegyze
tekkel illusztrálja. így képet ka
punk a népi gyermekjátékok,
mondókák világáról, a párosítók
ról, tréfás és gúnyos dalokról,
táncnótákról, ivónótákról, balla
dákról, szerelmi dalokról stb.
A gyermekjátékok rendszerbe
szedése, feldolgozása Borsai Ilona
műve. A gyermekjátékok fontos
ságát jelzi az is, hogy a szerzők
mintegy 100 oldalt szentelnek e fe
jezetnek. Bizonyára nem azért,
hogy könyvük iskolai használatra
való alkaímasságát bizonygassák,
hanem azért, mert a gyermekjáté
kok alapvetően meghatározzák
egész dalkincsünkhöz való viszo
nyunkat. Erre Kodály Zoltán „A
magyar népzene Tára” I. köteté
nek előszavában így mutat rá: „A
gyermekjáték mindennél mélyebb
betekintést enged a népzene ősko
rába... A népköltés örök rejtélye;
a szétporlasztott egészek s az új
egészekké tapadó heterogén ele
mek csodálatos rajzása. Ez a foly
ton forrongó koho... az élet rajzá
sának sokkal hívebb tükörképe,
mint a műköltés, műzene, a maga

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5 ,1 7 -1 9
Jézus egy olyan nép között
végzi a szolgálatát, amely tele
van ősi hagyományokkal. Az
egyik ilyen hagyomány, hogy
ők, a zsidók, Isten kiválasztott
népe. Hogyan lehetséges ez?
Úgy, hogy maga Isten kötött
szövetséget ezzel a néppel. Is
teni rendet is kaptak, hogyan
éljenek, milyen szabályokat
kövessenek a tőlük elütő né
pek között. Ez a szabálygyűj
temény a Törvény. (Nemcsak
a Tízparancsolatot értették
alatta, hanem Mózes öt köny
vét is.) Milyen nagyszerű! Isten
velünk van az életünk minden
ügyes-bajos dolgában, és mi
érezhetjük a közelségét, ha úgy
élünk, ahogyan Isten ezt ne
künk mégszabta. Más dolgunk
sincs, csak megtartani a tör
vény minden pontját, és rend
be jönnek a dolgaink. Sokan
gondolták ezt így. De talán
még többen voltak azok, akik
szenvedtek a törvénytől. A kő
táblára vésett követelményrendszer mégiscsak távol van
az embertől. Nem biztat, nem
bátorít, nem ért meg, nem érez
együtt velem, csak parancsol,
tilt, követel. Akármerre indu
lok mindig beleütközöm. Ha a
törvény minden szava egyfor
mán hangsúlyos, akkor az
egész valójában hangsúlytalan
ná válik. Voltak emberek, akik
az életüket tették arra,' hogy
tanulmányozzák a törvényt.
Ők, a farizeusok voltak azok,
akik körömszakadtig igyekez
tek minden előírást megtarta
ni. Az ő törvénytiszteletük ki
csinyes betűrágássá és jogászi
ügyeskedések játékszerévé, vá
lik, ezért elvi selhetetLemjárom*
ként nehezedik- az emberek
nyakára. Ebből a helyzetből
kiindulva de nehéz is kegye
lemre, üdvösségre gondolni.
Ezt a tépelődést talán Pál
apostol fogalmazta meg a leg
tömörebben.
„Mert gyönyörködöm az Is
ten törvényében a belső ember
szerint, de tagjaimban egy má
sik törvényt látok, amely har
col az értelem törvénye ellen, és
foglyul ejt a bűn törvényével,
amely tagjaimban van. Én nyo
morult ember! Ki szabadít meg
ebből a halálra ítélt testből?”
(Római levél 7,22-24)

Hogyan tovább?
Ha így áll a helyzet, akkor mi
legyen? Húzzuk ki a Bibliából
a törvény mondatait, mond
ván, hogy ezek maradéktalanul
úgysem teljesíthetők? Keres
sünk kompromisszúmos meg
oldást?
O tt a hegyen Jézus sokak,
talán kimondatlan, megfogalmazatlan, de égető kérdé
sére
egyértelmű
feleletet
adott. Nem azért jö tt, hogy
eltörölje a törvényt, hanem,
hogy betöltse, mert nem el
törölni vagy megváltoztatni
kell, hanem érvényt kell neki
szerezni. Az utolsó, legkisebb
betűig menően igényli Jézus
az isteni rendet, a törvényt,
mégis másképpen teszi, mint
a farizeusok. Jézus súlypon
toz. A legfontosabb Istent és
az embertársat szeretni. Min
den ^imás csakurezufcáípHkö'vet-!
keziku;;blß ítógáseáújaí |

A kereszt
A kereszt is Isten szeretetéről
beszél. „Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát
adta...” Jézus Krisztus mind
azoknak kínálja az üdvösséget,
akik a maguk erejéből képtele
nek elérni. A törvény megmu
tatja az én erőtlenségemet, a
kereszt megmutatja Isten ere
jét. Jézus élete odaáldozásával
szerette az embervilágot, és
őm iatta lehetünk kedvesek mi
is Isten előtt.
Varsányi Ferenc

KALEVIPOEG

A magyar dal könyve
A könyv megjeleneset az a meg
győződés sürgette, amit Kodály
Zoltán 1929-ben á Néptanítók
Lapjában így fogalmazott meg: „A
magyar népdal... nem pusztán a
mai falusi élet visszhangja, nem
csak a „falusi ember primitív érzé
seinek” kifejezője, hanem az egész
magyar lélek tükre. Mint egy nagy
gyűjtőmedencébe, századokon át
belefolyt a magyar érzelmi élet
minden patakja, nyomot hagyott
benne a magyarság minden lelki
élménye bölcsőjétől fogva.” Egy
nemzet nem lehet meg ez önismeret
nélkül, különben belevész az em
beriség tarka sokaságába. Márpe
dig - amint Tamási Áron „Ábel
Amerikában”
c.
regényében
mondja „Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk ben
ne.” És ez nem csak fizikai kötő
dést jelent valamely helyhez, ha
nem valahová való lelki, szellemi
tartozást is.
Dobszay könyvének legna
gyobb értéke, hogy végigvezet
minket azokon az utakon, amelye
ket a magyar dal több forrásból
fakadó, sokszor kerülő utakon
csörgedező patakjai megtettek a
mai ismereteink szerinti „gyűjtőimedencéig.”
Az első, ehhez hasonló antológi
át Kodály Zoltán és Ádám Jenő
adta közre 40 évvel ezelőtt „Iskolai

A törvény
betöltése

rögzített, változhatatlan formái
v a l”
A gyűjteményben 650 dal szere
pel. A variánsokkal együtt ez a
szám mintegy kétszeresére tehető.
A szerző nagyszerű rendszerező ké
pességére vaíl, hogy a dalok e ren
getegében sohasem tévedünk el,
minden apró részlet biztonságosan
épül a nagy egészbe. Ezért válik ez
a hatalmas anyag áttekinthetővé.
Ezt az áttekintést segíti a könyv
végén közölt „A magykr dal stílustörténete” c. összefoglaló fejezet.
Dobszay László könyvét a kö
vetkező szavakkal bocsátja útjára:
„Az antológia, de főképpen a ben
ne adott kommentárok a kutatás
egy adott korszakának függvényei.
Igyekeztünk munkánkat úgy vé
gezni, hogy a magyar dalhagyo
mányt a művelődni vágyók számá
ra elérhetővé tegye - talán hoszszabb éveken, vagy évtizedeken át-.
De bizonyos, hogy egyes részletei
előbb-utóbb elavulnak. A szüksé
ges javításokat el fogja végezni az
a nemzedék, mely talán nagyobb
tudással rendelkezik, de a miénk
hez hasonló szeretettel akarja éltet
ni ezt a zenét - emberségünk és
magyarságunk táplálékául.”
Annyi bizonyos, hogy aki ezt a
könyvet kezébe veszi, az emberség
ben, magyarságban sokat nyer az
zal.
Fasang Árpád

A tavalyi finnugor kongreszszus tiszteletére jelent meg a Kalevipoeg új magyar fordítása.
Rab Zsuzsa munkája remélhető
en jelentős lépés az észt irodalom
hazai befogadásában.. Míg a finn
Kalevalának már négy formahű
magyar fordítása készült, az észt
hősi énekkel lényegében most is
merkedünk. Bán Aladár 1929ben, majd 1960-ban megjelent, az
eredetitől formájában is eltérő
fordítása be sem kapcsolhatta a
Kalevipoeget irodalmunk vérke
ringésebe. Ezt a feladatot végezte
el Rab Zsuzsa.
A múlt század közepén, fél
szemmel a Kalevalára sandítva
alkotta meg Friedrich Reinhold
Kreutzwald Észtország nemzeti
eposzát. A nagy erejű Kaiev-firól
szóló népi elbeszéléseket egyesí
tette és kiegészítette: a kalandfü
zérből heroikus életrajzot kerekí
tett. Mint az észt népköltészet
kitűnő ismerője'versbe fogalmaz
ta át az eredetileg jórészt prózai
elbeszéléseket. Tökéletes bizton
sággal uralta a finn runó (kalevalai énektípus) észt megfelelőjét.
Rímmel csak szórványosan élt,
annál gyakrabban használta föl
az alliterációt.
Maga Kalevipoeg a nagy erejű
népi hősök vonásait mutatja: bá
tor, gyakran féktelen. Nagy ere
jével együtt is nevetséges néha,

máskor maga űz durva tréfákat.
Sámsont, Héraklészt vagy a
mondák Toldi-alakját idézi. Or
szágépítőként azonban megha
ladja a csupán katonai erények
kel ékes héroszokat.
Kreutzwald műve népi eposz
nak készült romantikus költe
mény. A hasonló alkotásoktól el
sősorban az különbözteti meg,
hogy valóban, ma is olvashatjuk
népi eposzként. Ilyen szempont
ból az észt költő sikerrel vegezte
el azt a feladatot, amelyet Ma
gyarországon ez idő tájt Arany
János szeretett volna megvalósí
tani. Nálunk már nem lehetett
„naiv eposz”-t írni és Arany költé
szete más irányba fordult. A fin
neknek ott volt a Kalevala: Lönnrőt kiegészítéseivel és összeállítá
sával együtt is népi alkotás. Az
észt fejlődés különbözik a finntől,
különbözik a magyartól: náluk
sem volt már „naiv eposz”, de még
megírhatták. Természetes, hogy
az így született mű a tizenkilence
dik század jegyeként jócskán tar
talmaz romantikus elemet.
Szép könyv a Kalevipoeg. Jüri
Kann fényképei az észt népmű
vészet tárgyi emlékeiből mutat
nak be néhányat. A fordítón kí
vül köszönet illeti Bereczky Gá
bort a prózafordításért és az utó
szóért. (Európa 1985.)
Mányoki János
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... am it Jézus sírjánál
átéltek, az minden képze
letet meghaladó', félelmes
esemény vo lt A sír nyitva,
a holttest sehol, helyén
„egy fehér ruhába öltözött
ifjú ült” - persze, hogy
megrettentek . Hiszen
olyan eseménnyel talál
koztak, ami nemcsak el
képzeléseiken, hanem
a halálon is túli, „túlvilág i M i már tudjuk, hogy
abban a sírban az élet ta
lálkozott a halállal,
s a küzdelemből az élet
győzelm e született meg.
Húsvéti cikkünk a 3. oldalon.

Akinek nincs nagypéntekje é s
húsvétja, egy általán nincs
an n ak jó n ap ja e g é s z e sz te n d ő 
ben. Sőt e g y e n e se n v ég e van
annak, aki nem hiszi, hogy
K risztus é rte sze n v ed ett s tá m a 
dott fel. H iszen k ereszty én ek is
a z é rt vagyunk, m ert K risztusra
nézhetünk, m ondván: É des
Uram, bűnöm et m a g a d ra véve
M ártonná, P é te rré , P állá lettél,
s ezzel az é n bűnöm et széttapodtad é s eln y elted . Bűnöm
te h á t nem nálam , h an em nálad
van. Te mondád." N agypénteken
m ég m inden bűnöm előttem
kavarog, d e húsvétkor új e m b er
születik, akin nincs többé bűn.
M indez a Te aján d ék o d , ki le
győzted bűnöm et, halálom at, ö r
dögöm et.
(Luther)

„A LEGNAGYOBB
DIAKÓNIA A GOLGO
TÁI KERESZTEN KÖ
VETKEZETT BE. AK
KOR, AMIKOR JÉZU S
KRISZTUS KERESZT
RE ADTA MAGÁT
EZÉRT A VILÁGÉRT,
ANNAK ÉLETÉÉRT,
BÜNBOCSÁNATÁÉRT
ÉS ÜDVÖSSÉ
GÉÉRT.”

HÚSVÉTI ÉNEK
AZ ÜRES SZIKLASÍR
MELLETT
Sírod szélén szinte félve,
iszonyattal üldögélve,
ó - mekkora vád gyötör,
mardos, majdnem összetör
mily látás a kétkedőnek,
törvény ellen vétkezőnek,
hogy üres a sfrgödör.
Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj, - most olyan bánat vert á t
mily Jacopo és Szent Bernát
verseiből sír feléd.
Nincs gonoszabb, mint a hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvényén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nőtt apostol,
aki búnbe később kóstol, Krisztus, ilyen voltam én.
Amit csak magamban látok,
csupa csúnya, csupa átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.

Kolozsvári Tamás: Feltámadás (XV. sz.)

Kántorképző szolgálatunk - 5. oldal

FOTO. Schiller

EVANGÉLIKUS
HÚSVÉT

„A bűnbocsánatból
fa k a d az igazi öröm,
mely hallelújázva tud
ja Istent dicsérni. Ez
az evangélikus húsvét
jellemzője, mondhat
ju k így is, -^a szentírás húsvéti evangé
liuma.”

. Káldy Zoltán püspök
írása a 3. oldalon •

1.
Vizsga egyik téli tanfolyamon

Bánffy György

K öszön tjü k

(Archív fotó)

„A népfőiskola vizsgáztatója
maga az élet.”

o r sz á g o s

5. oldal

Interjú a 6. oldalon

2., 8. o ld a l

Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
lehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.
Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Letkemet nagy, jó meleg,
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Éneklő sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek. Mesterem.
Majd csak csöndes esteien
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe lábadt
szemmel, szinte testtelen.
Fennakadva tüskeágon,
éjsötét nagy pusztaságon
étlen-szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok á t
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.

fe lü g y e lő t

„Amit az ember gyerek
korban magába szív, azt a
sírig nem vesztheti el.”

Bűneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent szánok
és a sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Az én Uram újra él m ost
qrszágútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.

o ld a l

a 75 é v e s

H. Németh István
és
Gyarmathy Irén
írása

Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
s országodba bebocsátasz,
mint szúrnám ki két szemem,
mint vágnám le két kezem,
nyelvem húznám kések élén
s minden tagom elmetélném,
amivel csak vétkezem.

Sztehlo Gábor tanítványaival

S közben dalolok az égről,
pálmás, örök dicsőségről,
vonszolván földdel rotyan
testemet a homokon
*
s így ujjongván, nem is érzik,
hogy sajog, hogyan vérzik
rögbe horzsolt homlokom.
(Archív fotó)

A nagytarcsai
Tessedik Sámuel Népfőiskola
történetéből
7. oldal

Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn, énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan...
S kopjék térdig b ár a lábam,
tudom, az ég kapujában
utolérték, Krisztusom!
DSIDA JENŐ

Evangélikus Elet 1986. március 23.
ISTENTISZTELETI REND

-Ö -R O L # - R A
„A hogyan M ózes felemelte a kígyót a pusztában,
úgy kell az E m berfiának is felem eltetnie, hogy aki
hisz, annak örök élete legyen őbenne.” J n 3,14-15
VASÁRNAP - „Én örök életet adok nekik és nem
vesznek el soha, mert senki sem ragadja ki őket az
én kezemből.” Jn 10,28 (Zsolt 71,20 - Jn 12,12-19
- Zsolt 35,1-18) Nem szeretjük, ha túlságosan szá
mon tartanak bennünket, szeretjük a magunk útját
járni. Ahogy az a két fiú, aki megszökött egy hétvégi
sítúrára. A hegyek közt veszélybe kerültek, de sze
rencsére volt, aki látta, hogy merre mentek. Krisz
tus, mint Jópásztor, nem hagyja kallódni az övéit.
HÉTFŐ ~ „Titeket pedig az Úr papjainak neveznek,
Istenünk szolgáinak mondanak” Ézs 61,6 (Jel 1,6 Mk 14,3—9 Jn 18,12-27) Nemcsak a „hivatásosak”,
hanem minden keresztyén hívő számára adott a
küldetés: végezd a papi szolgálatot!-A család apja
legyen a család papja! A gyülekezet tagjai - az istentisztelet folytatásaként - az élet istentiszteletében
végezzék papi szolgálatukat. Ennek a szolgálatnak
a lényege: Krisztust vinni az emberek közé.
KEDD - „A világon nyomorúságotok van, de bízza
tok: én legyőztem a világot.” Jn 16,33 (Zsolt 31,25
- Ézs 51,4-9 - Jn 18,28-40) A világ is Istené - mégis
nemcsak az élet bölcsője, hanem koporsója is szá
munkra. Nemcsak barátságos otthon, de ellenséges,
veszélyes terület is - a bűn miatt! Jézus legyőzte a
bűn hatalmát és ezzel utat nyitott egy új, boldog
világba.
SZERDA - „Jézus meg fog halni a népért; és nem is
csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóró
dott gyermekeit egybegyűjtse.” Jn 11,51-52 (Ézs

Budapesten,
1986. március 23-án,
Virágvasárnapon

25,8 - Mik 3,9-12 - Jn 19,1—16a) A jövendölés
beteljesedett: Krisztus nem lett egy, a sok, kegyetle
nül kivégzett áldozat között. A kereszt nem néhány
fanatikus zsidó akciója volt csupán, hanem világmé
retű esemény. Emberek millióit egyesíti egy hitben.
A különbségek leküzdésére semmi más, csak az ál
dozatos szeretet képes!
CSÜTÖRTÖK _ „Ti Istent keresők, éledjen szívetek!”
Zsolt 69,33 (Jn 6,26 - Jn 13,1-15 - Jn 19,16b-22)
Istent keresők! Heródes halálra kereste a gyermek
Jézust... Nagycsütörtök éjjelén gonosz szándékú
emberek keresték a Mestert... Istenk'eresővé akkor
lesz igazán az ember, ha bajba jut. Krisztus nem
rejtőzött el'a gyilkos tömeg elől, de nem rejtőzik el
a bűn gyilkos szorításából hozzá menekülő ember
elől sem.
PÉNTEK ~~„Istenem elcsüggedt a lelkem, azért terád
gondolok” Zsolt 42,7 (Jn 12,27-28 - 2 Kor 5,14b—
21
- Jn 19,23-30) A bajban, csüggedésben mindig kí
nálkoznak hamis megoldások: alkohol, válás, öngyilkosság. Az egyetlen helyes út: a golgotái kereszt
hez menekülni. Ott, ahol Krisztus számára nem volt
meghallgattatás - mindenki számára van remény
ség!
SZOMBAT | - „Örörtunel teszek jót velük, teljes szí
vemmel és lelkemmel.” Jer 32,41 (Jn 3,16 - Ez
37,1-14 - Jn 19,31-42) Számunkra a jót tenni: köte
lesség, kényszer, feladat... Isten túláradó örömében,
Jókedvében” (Lk 4,19) tesz jót az emberrel. A ke
reszt sem tragikus véletlen, hanem Isten szeretetének
kiáradása, amit O szívvel, lélekkel vitt véghez.
Győri Gábor

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten,
1986. március 27-én,
Nagycsiitörtökön
Fasor du. 6. (úrv.) Szirmai Zoltán.
Zugló du. 6. (úrv.) Szabóné Mátrai
Marianna. Kassák Lajos u. 22. du. fél
6. (úrv.) Reuss András.
XII., Tartsay Vilmos u. 11. du. fél 7.
Takács József. Pesthidegkút du. fél 6.
Kőszeghy Tamás. Kelenföld du. 6.
(úrv.) Missura Tibor. Budafok du. 6.
(úrv.) Rozsé István.

EliEli

HÍREK | |

w
D eík tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácshá
zi Zelma, de. II. (úrv.) Pintér Károly, du. 6,
Lutheránia; egyházzenei áhitat (Hafenscher
Károly). Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán,
Vera Henrich utóda Genfben
du. 6. Gáncs Aladár. Üllői út 24. de. fél 11
Walter Schultz a Kanadai Evangéli
Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33.
kus Egyházak Tanácsa eddigi igazga
de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9.
tója lesz Genfben a Lutheránus Világ(szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (ma
szövetség pénzügyi osztályának igazga
gyár) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de
tóhelyettese. Az 59 éves kanadai sza
I 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla
Vajda Péter n. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló
kember ezzel Vera Henrich helyét fog
de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. Ke
lalja el, aki ebben az évben nyugdíjba
repesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marian
megy. (lwi-RA)
na. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai
Marianna. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Reuss
28 ezer hovát Burgenlandban
András, du. 4. szeretetvendégség. Váci út
Az ausztriai Burgenland tartomány
129. de. negyed 10. Bachorecz Katalin. Franban a kismartoni (Eisenstadt) katoli
gepán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest
kus egyház megyében mintegy 28-30
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pin
ezer ember igényli a lelkigondozást
témé Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél
9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
horvát, és kb. 5-6 ezer ember magyar
Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai
Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest
Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestúj
hely de. 10. Bízik László. Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
hály de. fél 11. Sashalom de. 9. Mátyásföld
de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Sza
Teológiai Akadémia
lay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter.
A tanrendben rendszeresített „Fó
Rákoshegy de. 9. Kosa Pál. Rákoscsaba de.
rum” keretében, 1986. március 5-én,
9. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11. Inotay
Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Kosa Pál.
dr. Szennay András pannonhalmi fő
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
apát, a Pázmány Péter Római Katoli
lós, de. fél 11. (német), de. II. (úrv.) Szebik
kus Hittudományi Akadémia dékánja,
Imre, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél
,Az egyház missziós küldetése” címen
9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. G örög Tibor.
tartott előadást.
XII., Tartsay Vilmos n. 11. de. 9. Ruttkay
Elemér, de. 11. Ruttkay Elemér, du. fél 7.
Buczolich Márta. Modori n. de. fél 10. Pest
A LUTHERÁNIA
hidegkút de. fél 11. Buczolich Márta. Buda
ÉNEK- ÉS ZENEKAR
keszi de. 8. Buczolich Márta. Kelenföld de. 8.
(úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Im
' március 23-án, virágvasámap
re, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138.
és 29-én, nagyszombat
de. 9. (úrv.) Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9.
délután 6 órakor
Rőzse István. Budafok de. 11. Rőzse István.
a Deák téri templomban előadja
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. Mezősi György.

I

Virágvasámap az oltárterítő színe:
lila. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: M t 21, 1-9; az igehirdetés alapigéje:
Fii 2 ,1 -4 .
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. március 23án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet Sárkány Tibor
esperes, Miskolc.

BACH
JÁ N O S PASSIÓ JÁ T
K ö zrem űködnek:

Benczúr Erzsébet
Sánta Jolán
Kállai G ábor
Berczelly István
Bátor Tamás
és
Trajtler G ábor
V e zé n y e l:

Weltler Jenő
I g é t h ir d e t:

HÉT

Szita Lajos

Dr. Hafenscher Károly (23-án)
Takácsné Kovácsházi Zelma (29-én)

Budapesten,
1986. március 28-án,
Nagypénteken

NAGYPÉNTEK
IG É JE
Zsid 9,24-28
K Ü LÖ N Ö S
G Y Á SZJELEN TÉS
Ha gyászkeretes levelet hoz a
posta, az ember mindig belső reme
géssel bontja ki: kinek a nevét kell
majd elolvasnom, kitől kell megint
búcsút vennem? - Nagypénteken
évről évre ugyanazt a gyászjelen
tést adja kezünkbe Isten. Éz áll
rajta: a názáreti Jézus 33 éves korá
ban tragikus körülmények között
Jeruzsálemben meghalt.
A megrázó gyászhírek mögött
emberi sorsunk egyetemes törvé
nye áll: „elrendeltetett, hogy az
emberek egyszer meghaljanak, az
után pedig ítélet következik” (27.
vers). Ez a nagyon tárgyilagos kije
lentő mondat múlandóságunk és
végső felelősségünk kérdéseivel
szembesít, amelyek hol lappangva,
hol féktelenül dübörögve követel
nek választ és döbbentenek rá sor
sunk megoldatlanságára.
A nagypénteki gyászjelentés
nem fokozza ezt a döbbent re
ménytelenséget, hanem kiutat mutat, mert nemcsak Jézus halálhírét
közli, hanem azt is, hogy Jézus ke
reszt-halálával jutott be a „szentek
szentjébe”, hogy megjelenjék Isten
előtt értünk (24. vers). Jézus így
nyitotta meg előttünk is az Isten
hez vezető utat. Ezt jelképezi az
evangéliumoknak az a tudósítása,
hogy Jézus halálakor a jeruzsálemi
templomban a szentek szentjét el
záró kárpit ketté hasadt. Szabad
az út, Jézus nyomában már min
denki beléphet. Megelégülhet az
embernek Isten jelenlétét szomjazó
vágya: „Ahogyan a szarvas kíván
kozik a folyóvízhez, úgy kívánko
zik hozzád a lelkem, Istenem
(Zsolt 42,2). Isten közelségének

örömét még a halál sem veheti el
tőlünk!
Jézus halála nemcsak múlandó
ságunk, de végső felelősségünk kér
désében is reménységgel ajándékoz
meg. - A lelkiismeret vádoló szavát
nehéz elhallgattatni. Néha sikerrel
járnak ugyan az elfojtási kísérletek,
hogy aztán annál nagyobb erővel
törjenek elő a felelősségre vonó
belső kérdések: jaj, mit tettem? mit
mulasztottam! Bűneinket nem tud
juk törölni életünk „videó-kazettá
járól”. A jóvátétel szándéka is ku
darcos próbálkozás. Nem sikerül a
bűn fölébe kerekedni sem jó peda
gógiával, sem szigorú törvények
kel, sem ideális külső körülmények
biztosításával. Jézus azonban azért
halt meg, hogy áldozatával eltöröl
je a bűnt (26. vers). Ő maga mon
dotta, hogy vére sokakért kiontatik bűnök bocsánatára (Mt 26,28).
Végső haláltusájában is gyilkosai
bocsánatáért könyörgött. A ke
reszt ezért nem a halál fekete szim
bóluma, hanem a bűnbocsánat re
ménységének a jele.
A nagypénteki gyászjelentésnek
különös befejezése van. Nem végső
/búcsúról, hanem a viszontlátás
öröméről szól, amikor Jézus má
sodszor eljön, hogy megjelenjék
azoknak, akik őt várják üdvössé
gükre (28. vers). A farizeusok és a
római katonák azt gondolták, a
Golgotán valami végleg befejező—dött. Arimátriai József és Nikodémus el is temette Jézust. A tanítvá
nyok is elveszítették reménységü
ket. Pedig Jézus halála nem tragi
kus elbukás volt. A kereszt eljöven
dő végső győzelmének és a mi üd
vösségünknek reménységét hirdeti.
Ne csak kezedbe, de vedd szí
vedre is Jézus halálhírét, amely
bűnbocsánatot és üdvösséget ad
azoknak, akik várva-várják megje
lenését.
Madocsai Miklós
IMÁDKOZZUNK
Jézus, világ Megváltója, Üdvösségem
megadója, Megfeszített Isten Fia, Bű
nömnek fán függő díja: Jézus, add, hogy
hozzád térjek, Vejed haljak, veled éljek!
Ámen.

Nagypénteken az oltárterítő színe:
fekete. A délelőtti istentisztelet oltári
igéje: Jn 19, 16-30; az igehirdetés alap
igéje: Zsid 9, 24-28.

A b e lé p é s d íjta la n

A budavári gyülekezet énekkara
virágvasárnap előadja Liszt: Via
crucis című művét.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

ISTENTISZTELETI REND

Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Ko
vácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Pintér
Károly, du. 5. passióolvasás: Takácsné
Kovácsházi Zelma, du. 6. (úrv.) H a
fenscher Károly. Fasor de. 8. (úrv.)
Gáncs Aladár, de. 11. (úrv.) Szirmai
Zoltán, du. 5. passióolvasás: Muntag
Andomé, du. 6. (úrv.) Szirmai Zoltán.
Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész
Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de.
9. (úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b.
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli
12. (magyar, úrv.) Kertész Géza. Thaly
Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál.
Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla. Vajda
Péter u. 33. de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos, du. 6.
Szabóné Mátrai Marianna. Kassák La
jos u. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András,
du. fél 6. passióolvasás: Bachorecz K a
talin. Váci út 129. de. negyed 10. (úrv.)
Reuss András. Újpest de. 10. Blázy La
jos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy
Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél 9.
Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. (úrv.) Havasi Kálmán, du. 6. (úrv.)
passióolvasás: Havasi Kálmán. Kispest
de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep
de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de.
10. Bízik László. Rákospalota Kistemplomde. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
hály de. fél 11. Sashalom de. 9. Mátyás
föld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de.
fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9.
Solymár Péter. Rákoshegy du. 6. (úrv.)
Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9. (úrv.)
Kosa László. Rákosliget de. 11. (úrv.)
Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél 11.
(úrv.) Inotay Lehel, du. 6. passióolva
sás: Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós, du.
6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9.
(úrv.) Madocsai Miklós. Óbuda de. 10.
(úrv.) Görög Tibor, du. 6. (úrv.) Görög
"Tibor. XIL, Tartsay Vilmos u. 11. de.
11. Kőszeghy Tamás, du. fél 7. Takács
József. Modori u. de. fél 10. Pesthideg
kút de. fél 11. Takács József. Kelenföld
de. 8. (úrv.) Missura Tibor, de. 11.
(úrv.) Missura Tibor, du. 6. (úrv.)
Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9.
(úrv.) Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9.
Rozsé István. Budafok de. 11. (úrv.)
Rőzse István, du. 6. (úrv.) Rőzse Ist
ván. Budaörs du. 3. (úrv.) Rőzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Cse
pel de. fél 11. Mezősi György.

nyelven. Az egyház arra törekszik
hogy „minden hívőnek, azoknak jJ
akik kisebbséget alkotnak a többségg,
szemben, szolgáljon - e mottó jegyé,
ben: a sajátunkat szeretni, és a Aiásikéi
megbecsülni” . Az Eisenstädter Kir
chenzeitung, az egyház megye la p j a
szerint az ember anyanyelvén tudja légi
jobban kifejezni magát, „mert ez a
nyelv nemcsak az értelem nyelve, hal
nem a szívé is”. Ez az oka annak, how
miért tulajdonítanak az egyházban
mindig nagy jelentőséget az anyanyelvi
nek. Az egyház megye egysége, amelyig
mindig ügyelni kell, eközben nem szen-j
ved kárt. (IDL-RA)

HAZAI ESEMEN

A te m p lo m o t f u t j u k .

Nagycsütörtökön az oltárterítő színe:
fehér. Az istentisztelet oltári igéje: Jn
13,1-15(16-17); az igehirdetés alapigé
je: Zsid 10, 11-18.

illllllllllllllllllll

Nagyheti igehirdetés-sorozat
keretében
a Bécsikapu téri templomban
m á r c iu s 2 4 -é n , h é tfő n 6 ó r a k o r

„Vallomások a keresztről versben”
BÁNFFY GYÖRGY
színművész
m á r c iu s 2 5 -é n , k e d d e n 6 ó r a k o r

1938. V. 4-én Orosházán szüle
tett. Szülei a szabó mesterséget
folytatták. A zenéhez való hajla
mot néhai Jávorcsik Pál kántorta
nító fedezte fel benne. 0 vállalta,
hogy zeneelméletre és harmóniumozásra tanítja. Felsőbb iskolai
tanulmányaival párhuzamosan az
Orosházi Állami Zeneiskola zon
gora tanszakán a II. továbbképző
ig jutott. Ekkor Fürst Ervin ig.
lelkész és néhai Tóth László kán
tor úr ösztönzésére és ajánlására a
fóti „Mandák Otthonába” került
Kiss János igazgató úr tanítványá
nak. Itt előbb alapfokú, majd kö
zépfokú vizsgát tett.
1955-ben Tétre hívta meg a gyü
lekezet kántornak, majd egy év
múlva a Budai Szeretetotthonba
Sztehló Gábor keze alá, s ezzel
egyidejűleg a pesthidegkúti gyüle
kezet kántora lett.
1958-ban megházasodott és
Orosházára költözött. Itt először a
Rákóczi telepi, majd a kardoskúti
gyülekezetben szolgált az orgonapad mellett.
1982-től az orosházi gyülekezet
főkántoraként tevékenykedik az
istentiszteleteken és minden más
alkalmon/ Az előbb említett gyüle
kezetek minden kántori szolgála
tát is szeretettel igyekszik ellátni.
így vall szolgálatáról:
Isten kivételes kegyelmének tar
tom, hogy immár közel harminc
évi gyülekezeti munkám alatt,
mindig olyan munkatársakkal
szolgálhattam, akik szeretettel fo
gadtak, segítettek, tanácsoltak.
Gyarlóságaimat Krisztus Urunk
tól tanult szeretettel megbocsátot
ták.
Isten áldja meg további szolgá
latát.

„Vallomások a keresztről
muzsikában”
PESKÓ GYÖRGY
orgonaművész
BENCZÚR ERZSÉBET
énekművész

Március 30-án délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Koloss István

Liszt-műveket orgonái
T ápiószen tmárton
Keveházi László esperes új presbite
reket iktatott be az elhunyt presbiterek
helyére. A b r a h á m A n d r á s , K a m a s z I s t 
ván, K is k o r e n y Is tv á n , M ó z e s G y ö r g y és
M ó z e s P á l férfiakat, kiket a gyülekezet

ifjúsága énekkel és szavalatokkal kö
szöntött. Ugyanakkor a gyülekezet lel
késze megelevenítette az elmúlt év ese
ményeit diaképek bemutatásával. Az
ünnepi böjti est külön presbiteri szeretetvendégséggel fejeződött be.
Sárbogárd-Sárszentmiklós
Az év utolsó vasárnapján - a hozzá
tartozók részvételével - emlékező istentisztelet volt a gyülekezetben. Magassy
Katalin, gyülekezeti m unkatárs imád
ságban emlékezett arra a 9 gyülekezeti
tagra, a k ik a z év fo ly a m á n tértek h a za
Urukhoz. „Ha élünk, az Ú rnak élünk,
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg,
ezért akár élünk, akár meghalunk, az
Úréi vagyunk.”
Halálozás
Tóth Lajos, korábban a ceglédi,
utóbb a mohácsi gyülekezet tagja feb
ruár 23-án életének 73. évében váratla
nul elhunyt. Koporsója mellett Ormos
Elek ny. lelkész hirdette a feltámadás és
a vigasztalás igéjét március 3-án. Az
elhunytban Némethné Tóth Ildikó lel
kész édesapját gyászolja. „Bizony, a ti
gondolataitok nem az én gondolataim,
és a ti utaitok nem az én utaim - így
szól az Ú r” (Ézs 55,8).

Imolái Zoltánné született Nagy Er-i
zsébet, a miskolci gyülekezet volt kán
torának a felesége, 72 éves korában
türelemmel viselt súlyos betegségben
elhunyt. Sokan vettek részt a gyüleke
zet szerető szívű, szolgáló tagjának feb
ruár 12-i temetésén a miskolci evangéli
kus temetőben. „M ost azért megmarad
a hit, a remény, a szeretet, e három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szere
tet” (lK o r 13,13)
Apróhirdetés
„A Budai Evangélikus Szeretetottho
nok Központja - 1029. Budapest, Báthori László u. 8. - olyan munkatársa
kat keres, akik szeretettel és megfelelő
szaktudással végzik szolgálatukat.;
Megüresedett szolgálati helyek van
nak: szakács és gazdaasszonyi munka
körben. Keresünk gondozónőket és
férfiakat. Takarítónők, mosodai mun
kások, varrónők jelentkezését kéijük,
szakképzettek előnyben. Irodai mun
kára megfelelően képzett munkatársa
kat várunk. Nővérotthoni férőhelyet
biztosítunk. Javadalmazás: megállapo
dás szerint. Továbbképzés lehetősége
biztosítva. Jelentkezés írásban, vagy te
lefonon a fenti címen.”
Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség Karácsony Sándor utcai szere
tetotthonába gondozónőt keres. Je
lentkezés a lelkészi hivatalban, 9-13
őrá között. Szentkirályi utca 51. Tel.:
139-879.
Esküvőkről, keresztelőkről VIDEO
felvételt készít az UN IFOTO . Megren
delhető telefonon: 184-083. Levélben:
1041. Bp. Deák F. u. 9.
Nagypénteken böjtölésre és könyör
gésre hívjuk testvéreinket a szenvedélybetegekért. Kérjük, hogy mind a gyüle
kezeti könyörgésekben, mind egyéni
csendességükben vigyék Isten elé az al
kohol, a kábítószer és egyéb szenvedé
lyek rabságában szenvedő testvérein
ket és családjukat.-Hordozzák imádsá
gaikban az Iszákosmentő Misszió és a
Kallódó Ifjúságot M entő Misszió
munkáját és munkatársait.
Nagypéntekről nagyszombatra vir
radó éjszaka este 9-től imaéjszakát tar
tunk a VII., Gorkij fasor 7. sz. alatti
református gyülekezetben. Erre az al
kalomra az Ökumenikus Tanács min
den tagegyházának hívő fiataljait és a
közös könyörgésre kész tagjait szere
tettel várjuk.
I s z á k o s m e n tő M i s s z ió é s
K a lló d ó Ifjú s á g o t M e n t ő M is s z ió

Értesítjük a Lelkészi Hivatalokat és
olvasóinkat, hogy húsvéti számunk 8 ol
dalon jelenik meg. A dupla szám ára:
11,- Ft. Az ünnepi szám ára az előfizető
ket nem érinti.
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Egyházunk diakóniai szolgálata
intézményes diakónia
A világ diakóniára szorul
A földrengés-sújtottá Mexikó
városban történt, hogy egy tízna
pos élő csecsemőt találtak. Halott
édesanyja teste volt fölötte, ez men
tette meg a rázuhanó gerendáktól.
Ez a diakónia. Olyan világban
élünk, amelyben a diakóniára egyre
nagyobb szükség van. Diakóniaigényes a világunk, úgy is mondha
tom, éhes a diakóniára. Nem divat
ból és nem „vonalasságból” emlí
tem, hogy á történelem hajnala óta
nem volt még egy olyan idő, amely
ben az egész emberiség olyan mére
tűén veszélyeztetett életében, eg
zisztenciájában, mint ma. Ez a nuk
leáris veszély. Szinte napról napra
nő. Adatokkal most nem szolgálok,
mert mindenki ismeri azokat. Min
denesetre, az „istenülés”-re irányt
vett ember kezébe került a világ.
Tudjuk, hogy egy másik kézben is
van, de most ne dialogizáljunk. Ez
az ember most képes mindazt, ami
van - hovatovább nemcsak a föl
det, amely ma már a távlatainkban
kicsivé zsugorodik a szemünkben,
hanem az egész világmindenséget
megsemmisíteni önmagával együtt.
Ha nem tévedek, 450 millió az
emberiségből vagy fogyatékos,
vagy mozgásképtelen, tehát 10%-a
az emberiségnek diakóniára szőrűi.
Még egyszer mondom, 450 millió
diakóniára szoruló, mozgásképte
len és fogyatékos, elesett, béna em
ber van a világon. Ez körülbelül
kiteszi Szovjetunió és Amerika la
kosságának a számát. Nem volt
még a repülőszerencsétlenségeknek
soha annyi áldozata, mint az elmúlt
esztendőben. Körülbelül 1600-nál
tartunk, a 300-400 átlaggal szem
ben. Tehát körülbelül négyszeresére
növekedett a lezuhant emberek szá
ma. Most nem ők szorulnának dia
kóniára - ők már csak Isten diakóniájára szorulnak^*, de akik itt ma
radtak, a hozzátartozók szorulnak
diakóniára^ Afrikában az édes
anyák karjaiban száradnak össze a
kisgyermekek. Valamelyik nap lát
tam az egyik képeslapban egy ilyen
felírást: „Egy nappal az éhhalálv
előtt, anya karjában a gyermek”.
Ha voltak madonnák, akkor ők
azok ott Afrikában, akik gyerme
keiket tartják, de nem mosolygót,
kis pufi arccal. Amit próbálunk se
gíteni akár mi, vagy az Egyesült
Nemzetek és a különböző népek,
édeskevés a megmentésükre. Pár
ezer embert meg fogunk tudni men
teni, de csak pár ezret. Az Egyhá
zak Világtanácsa Buenos Aires-i
nagygyűlésén - a Központi Bizott
ság ülésén -, első helyen volt a dia
kónia, és nem a teológia. Helyeseb
ben, a diakóniai teológia. Mert a

H Á RO M ÉV TIZED JE L E N T Ő S ,
ŐRHELY EN

Szabó Gyula
debreceni
esperes-lelkész
köszöntése
30 éves szolgálati jubileu
mán Karády P ál egyházme
gyei felügyelő a debreceni
gyülekezet és a Hajdú-Sza
bolcsi Evangélikus Egyház
megye nevében - hálaadó is
tentisztelet alkalmával - kö
szöntötte Szabó Gyula espe
rest. Meleg szavakkal mél
tatta esperes-lelkészük 30
éves szolgálatának eredmé
nyeit és Isten áldását kérte
további életére, egész csa
ládjára. Szabó Gyula espe
res-lelkész meghatott sza
vakkal mondott köszönetét
a gyülekezet részéről meg
nyilvánuló szeretetért és ra
gaszkodásért. A gyülekezet
tagjai azután egyenként,
személyesen köszöntötték
lelkipásztorukat. - Az Egy
házmegye lelkészi karának
köszöntését pedig a Nyír
egyházán szolgáló vala
mennyi lelkész hozta el.

latin-amerikaiakat beszéddel nem
lehet megnyugtatni abban az igaz
ságtalan társadalmi, gazdasági és
politikai rendben, amelyben élnek,
amelyben ezreket tüntettek el
nyomtalanul, gyerekeket,.apákat és
anyákat. Akik megmaradtak, apák
és anyák, kiáltanak a kormányhoz
az eltűntek után. Azoknak hiába
prédikálja az evangélikus egyház:
„Kegyelemből, hit által”. Erre azt
mondják ők: „nagyon jó, de hol
vannak a gyermekeink?”. Utána
majd beszélünk erről is, hogy „hit
által, meg kegyelemből”. Nem aka
rom folytatni, csak néhány képet
kívántam bemutatni. Ez a világ dia
kóniára szorul és napról napra rá
szorul. A diakóniának - ha tet
szik -, a „diakóniai teológiának”
most jön el a virágkora. Nem leme
nő nap, hanem fölkelő.

A kereszt teológiája
Egyházunk diakóniai szolgálata
- intézményes diakónia. Most senki
ne kéije tőlem azt a választ, hogy
van: 18 szeretetintézményünk, eb
ből öregotthon, fogyatékos gyer
mekek otthona ennyi és ennyi. Erre
is sor fog kerülni. Egyébként min
denki tudja saját intézményének
hollétét, mibenlétét vagy hiányát.
Fogunk majd erről is beszélni. Nem
fogom mellőzni az intézmények
diakóniáját. De előbb még egy-két
dolgot. Bocsánatot kérek, ha ki
mondom - s ez az első pontom - a
szót: egy kis osztályismétlésre, szorul

reszt teológiája. Ha valami, akkor
ez az. A legnagyobb diakónia ezen
a világon - ezt ugye már mindenki
tudja és én azért ismételgetem, hogy
még egyszer megtanulja - a legna
gyobb diakónia a golgotái keresz
ten következett be. Akkor, amikor
Jézus Krisztus keresztre adta magát
ezért a világért, annak életéért, bűn
bocsánatáért és üdvösségéért. Tu
dom, profanizálom, de merem, az az
asszony ott Mexikóban, a halál
testével, saját hullájával védte meg
a tíznapos csecsemőjét, valamikép
pen tükrözi azt, ami a golgotái ke
reszten történt, amikor Jézus Krisz
tus meghalt és halott testével védte
meg az „alattalevőket”. Ez a legna
gyobb diakónia! Ennél nagyobb
diakónia még nem volt ezen a vilá
gon és annak a drága asszonynak,
édesanyának a halott teste csak viszszatükröződése annak, ami a ke
reszten történt. És hozzáteszem, Jé
zusnál ez tudatosan történt. Meg
vagyok róla győződve, hogy ott Me
xikó városában, amikor ráesett az
édesanyára a gerenda, tudatosan
fordult rá a gyermekére. Jézus tuda
tosan végezte el a diakóniát, amikor
életét adta a világért, a mi megmen
tésünkért. Ez volt az igazi diakónia!
A keresztyén egyházban minden
diakóniának ebből kell kiindulnia,
ebből kell táplálkoznia, ebből kell
erednie. EZa forrása a diakóniának.

Jer és kövess engem
Jézus szava így hangzik: „Jer és
kövess engem!”. Ézek furcsa szavak,
de ki kell mondanom: igen, kövess
a halálba! Intézményekben, gyüleke

egész egyházunk a diakóniai teoló
giát illetően. Osztályismétlésre,

mert egyesek ezen a vonalon elbi
zonytalanodtak és ez semmiképpen
sem jó. A lelkészek és a diakóniai
munkások rászorulnak, hogy
„megkonfirmáltassanak” a diakó
niai teológia helyességét illetően.
Nemcsak azért, mert felfestettem a
világhelyzetet, amely kiált a diakó
nia után, hanem az igéből kiindul
va. E nélkül ugyanis nem lehet vé
gezni diakóniai munkát, e nélkül
csak szociális munkát lehet végezni.
Nagyra becsülöm az állam szociális
munkáját, de mi más indítékokból
és más alapokból indulunk ki. Ha
ezeket a „más-alapok”-at elfelejt
jük, akkor mechanikusan szociális
munkát végzünk. Ahhoz pedig a
mohamedánok is, a hinduisták is,
meg a többiek is értenek. Ebbe az
első pontba tartozik, hogy a diakó
niai-teológia - és ez is osztályismét
lés - a kereszt teológiája, „teologiacrucis”. Most azoknak, akik esetleg
latint nem tanultak és így nem tud
ják pontosan, hadd mondjam: a
„crucis” a crux birtokos esete.
„Teologia-crucis”: a kereszt teoló
giája. A diakóniai teológia: a ke

zetekben nem lehet diakóniát végezni
önmagunk halálraadása nélkül! Min

den jól végzett diakónia önmagunk,
saját önző énünknek, saját magunk
körül forgásnak a halála. Ezért „te
ológia crucis” a gyakorlati diakónia
is. Csak akkor tudom az öregen, a
fogyatékos gyermeken a diakóniát
elvégezni, ha előbb meghal a saját
önző énem, nem utálkozom és nem
közömbösködöm, hanem meghal
az az „én”. Teszem érte azt, amit
tennem kell. E nélkül csak szociális
munkát lehet végezni. Hozzáte
szem, a szociális munkában is vala
mi módon tükröződik a nem-hívő
embernél is a másikért való szolgá
lat, csak más indítékból. Megismét
lem! Minden diakónia, amit az egy
házban végzünk, valamiképpen ön
magunk halálraadása Jézus példája
szerint, az ő erejével a másikért.
Minden diakónia tudatos „ráfordulás” az utolsó gerendaütés előtt a
gyermekre, az öregre. Ha nem ez,
akkor nem diakónia.
A cikket következő számunkban
folytatjuk.

Húsvéti gondolatok
Húsvét az élet ünnepe. Üzenetét ezért nem a kifinomult dogmatikai
tételek fejezik ki igazán, hanem azok az ősi húsvéti énekeink, me
lyek az élet örömének hangján hirdetik, hogy Jé2us feltámadt és él.
Szinte nem tudnak betelni annak színezésével, hogy a halál csatát
vesztett és győzött az élet. Az életnek ez az öröme nem ismer korlá
tokat!
(Prőhle Károly)
*

*

*

Kezdjünk hát minden napot a vasárnap szellemében. „Ez a nap az,
amit az Úr szerzett nekünk” - énekeljük a húsvéti liturgiában. De
minden reggel ezzel kellene ébrednem. „Ez a nap...” Nem az enyém,
de az Úr nekem ajándékozta, hogy láthatóvá tegyem rajta a Húsvét
dicsőségét.
(W . Lüthi)
*

*

* * ♦
A feltámadásban van a válasz erre a mondásra: „Adj nekem egy
szilárd pontot, ahol megvethetem a lábam és az egész földet megmoz
gatom”. Ha legalább néhány ember ezt valóban hinné és ez irányíta
ná földi cselekedeteikben, sok minden másként lenne. A föltámadás
ból élni: ez a Húsvét.
(D . Bonhoeffer)
*

„Fázom. Miért tagadjam, emberek?
A szivem is gyökérig didereg.
A tél sötét árnyéka ráterül
s egy hang borzongat néha: Egyedül...
Es néha megrettent egy látomás,
Makacs kísérőm lesz, lidércnyomás:
Komor hajón állok s mint furcsa rém,
úszó jégóriás rohan felém."

Jeges rémület. Áprily Lajos gyö
nyörű és kifejező versét ebben a két
szóban lehet összefoglalni. Ilyen
szépen csak a költő tudja kifejezni,
de a „didergő félelmet" átélni és
átérezni nekünk is ezer alkalmunk
van. Amikor talán annyira félünk,
hogy szinte beleborzongunk, vé
gigszalad a hideg a hátunkon. Ta
lán valamilyen „árnyék” telepszik a
mi életünkre is, akár egy megma
gyarázhatatlan esemény, akár be
tegség form ájában. Talán ez a szó
borzongat bennünket is: egyedül.
Szembe kellene néznünk azzal a
ténnyel, hogy társadalm unk „elöre
gedésével" egyre több lesz a ma
gányos ember is. S az egyedüllét
valóban hátborzongató tud lenni.
Talán azt is éreztük már: valami
ismeretlen veszély közeledik pusztí
tó erővel. Nem érvényes ez a félel
mes kép egész világunkra is? Vég
eredm ényben egyetlen „hajóban”
élünk, és az „úszó jégóriás", vilá
gunk pusztulásának veszedelme,
an nak lehetősége mindnyájunkra
ránehezedik. Olvastam, hogy ez a
félelem már kisgyermekek álmát
is elveszi, őket is nyomasztja és ter
heli.
Állítólag a Bibliában 365 alka
lommal olvasható ez a bátorítás: ne
féljl Én nem tudom, nem néztem
utána. De h a így volna, minden
napra jutna belőle az évben. Egy
bizonyos: m indennap rászorulunk,

*

A feltámadással Isten új világa tört be a régi világba s ez az új világ
még el van rejtve emberi szemeink élöl. Ha a feltámadt Krisztus
dicsőségét testi szemmel is láthatnánk, akkor nem lenne szükség
hitre, de nem lenne szükség igehirdetésre sem.
(Lehel Ferenc)

Ne féljetek!

az idén is, a nemzetközi béke évben
is. S az is bizonyos, hogy a félelem
csakugyan végigkíséri életünket,
születésünktől halálunkig ezerszer
átélhetjük „a szivem is gyökérig di
dereg."
Nem nehéz átérezni az asszo
nyok rémületét Jézus sírjánál. Ked
veseink sírjai mindig hátborzonga
tóan félelmesek. így közeledhettek
ók is, de amit Jézus sírjánál átél
tek, az minden képzeletet m egha
ladó, félelmes esemény volt. A sír
nyitva, a holttest sehol, helyén
„egy fehér ruhába öltözött ifjú ült"
- persze, hogy megrettentek. Hi
szen olyan eseménnyel találkoz
tak, ami nem csak elképzeléseiken,
hanem a halálon is túli, „túlvilági”.Mi már tudjuk, hogy abban a sír
ban az élet találkozott a halállal, s
a küzdelemből az élet győzelme
született meg. Ök ezt nem tudták,
őket csak az esemény félelmes vol
ta ragadta meg. Ne ítéljük el őket
azért, amit az evangélista ír róluk:
„elfutottak a sírbolttól, mert reme
gés és döbbenet fogta el őket, és
senkinek semmit sem mondtak,
mert féltek.” ö k nem sejthették,
hogy az a reggel nem egyszerűen
az elmúlt éjszakát oszlatta el, h a
nem a halál sötét éjszakájának
hajnalát, pirkadatát hozta el, ez a
reggel az örök virradat jelképe volt.
Mi már tudhatjuk, de valljuk csak
be őszintén: csontot átjáró, szívet
remegtető, minden félelem legfélelmesebbje azóta is a halállal és a
vele kapcsolatos dolgokkal való
találkozás.
Ezért jó, ha a húsvét hajnalán
elhangzott angyali.biztatást a fezí
vünkig engedjük: „Ne féljetek!" De
a félelem akkor oszlik igazán, ha

V é r te s i J o l á n

A húsvéti
harangok
üzenete
„Jézus m egállt a középen és m ondta nekik:
Békesség nektek!” János 20,19.

*

Jézus feltámadása a hívőknek örömüzenetet jelent. És minket keresz
tyéneket nemcsak az élet bizonyosságával tölt el, hanem reménységet
is ad nekünk: embertársainkra, népünkre és az egész világra nézve.
Mert csak ezáltal Urunk a feltámadott Jézus.
(Karner Károly)

*

»...Jézust keresitek, akit megfeszítettek?
Feltámadott, nincsen itt... előttetek m egy.,
meglátjátok öt.” (Márk 16,7)

Szólnak a húsvéti harangok,
Emberek jöjjetek halljátok:
ö rö m h írt és reményt hirdetnek,
Hála és dicsőség Istennek.
Jézus él! A halálbó l feltám adt,
Az éjt felváltotta a virradat,
Eljött az új teremtés kezdete,
Ragyog a húsvéti öröm fénye.
A feltám adt Krisztus velünk jár,
A benne hívőnek ajtót tár,
Szelíden szól az övéihez:
Ne féljetek! Békesség nektek!

arra is figyelünk, amit az angyal
Jézusról mondott. Mert arról beszél
nekünk is, aki' a félelmet le tudja
győzni és arról, ahogyan ezt meg
tudja cselekedni ma is.
A feltámadott Jézus velünk van.
Az angyal ezt hirdette: „nincsen itt."
Nincs a sírban, nem m aradt a halál
birodalmában, nem ott kell ót ke
resni. Ez a „nincsen itt" szám unkra
éppen azt jelenti: „itt v a n ”. Itt van
velünk egész életünkben, próbák
ban és félelmes útszakaszokon is.
Még mindig emlékszem, mit jélentett gyermekkoromban, amikor a
sötétben édesapám megfogta a ke
zem. Emlékszem egy egyedül élő
özvegyasszonyra. Megkérdeztem,
nem nehéz-e egyedül élni. Kérdé
se m re csodálkozva és örömmel vá
laszolta: sohasem vagyok egyedül,
Jézus velem van. - Jézus jelenlété
nek, közelségének m egtapasztalá
sa feloldja szorongásainkat, átm e
legíti a didergő szívet, elveszte félel
met.
A feltámadott Jézus vezet is min
ket. „Előttetek megy” - hirdette az
angyal akkor a tanítványoknak. De
nem csak a tanítványok előtt ment
Galileába, azóta is népe előtt megy,
ahogyan a pásztor a nyája előtt, ö
vezette egyházát századokon át.
Evangélikus egyházunk megtartója
is ő volt a majdnem öt évszázadunk
alatt. Napjainkban is ő vezetett min
ket a szolgálat új útjára. De egyéni
életünkben is tapasztalhatjuk sok
szor, hogy „előttünk megy." Szinte
készíti útjainkat, a félelmes szaka
szokon rábízhatjuk magunkat, ha
tanácstalanok vagyunk, szava el
tud igazítani m a.is. Ha tévedünk,
vagy elszakadunk, utánunk jön és
visszavezet; az angyali üzenet Pé, terrel, a tagadóval „kidmelten" fog
lalkozik. Kérhetjük, énekelhetjük mi
is: „Vezess, Jézusunk."
Utunk végén pedig meglátjuk őt
magát. A „meglátjátok őt" - ott,
akkor a galileai találkozásra vonat
kozott. Nekünk azonban azt jelenti,
hogy utunk vége nem a halál, nem
a sír, hanem Jézus m aga. 0 vár
minket. István még halála előtt
megláthatta, hogy Jézushoz megy.
Mi is hihetjük és vallhátjuk a félel
mes halállal szemben: Üdvözítőnk
és örökéletünk van. Feltám adása
nem csak azt jelenti, hogy velünk
van és vezet, hanem a halál legyő
zése kapunyitás nekünk is az örök
szeretetébe. Biztos kezében van
életünk még akkor is, amikor tes
tünk a sírban nyugszik és átsegít
m agához minket is.
Ha velünk van, ha ő vezet és ha
ő a reményünk, akkor ez nem csak
a mi félelmünket veszi el, hanem mi
is tudjuk m ásoknak mondani: ne
félj. A feltámadott Jézus tanúiként
mi is az élet elkötelezettjei leszünk
félelmes világunkban.
Nem m arad többé félelem az éle
tünkben? Bátrak és hősök leszünk?
Nem. A félelem eloszlatása és le
győzése nem egyszer s mindenkor
ra szóló, hanem újra és újra m egta
pasztalható ajándék és valóság.
A feltámadott Jézus Krisztusra te
kintve, élő hittel és reménységgel
énekelhetjük azonban mi is:
„Mért félne szivem? El az én Uram,
Békesség királya, Benne nyugta van,
Ö a diadalmas, pajzsom, életem,
Szivemben már nincsen semmi félelem,
Győzelmet vettél, 6, Feltámadott!
z Dicsőséggel fényes a diadalod."

Keveházi László
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Jn 20,19-29

GYERMEKEKNEK

Tamás húsvétja

Zsolt 118,14-24
te k!” Majd rájuk íehel .és így
• Tamásrólj Jézus egyik tanít
folytatja: „Vegyetek Szentlelket!
ványáról, akit Ikernek is nevez
Ahogyan engem küldött az Atya,
tek, nem sok van feljegyezve az
én Is elküldték titeket. Akiknek
evangélium okban. Lázár feltá
m egbocsátjátok bűneit, azok
m asztásának történetében ar
bocsánatot nyernék, akikéit
ról olvasunk, hogy Tamás kész
pedig m egtartjátok, .azoknak
m eghalni
Jézussal
együtt.
bűnei m egm aradnak.”
(Jn 11,16) Am ikor pedig Jézus
Tamás nem volt jelen ezen a
egyszer arról beszélt, h o g y ó az
csodálatos estén. Am ikór a ta 
Atyához megy, Tamás nem ér
nítványok ta lá lkozna k vele,
tette meg Jézus beszédét.
örömmel újságolják neki: „Lát-|
; (Jn 14,5) Egyszer azonban ez a
tuky az Urat. Föltám adt. Él és
m ellékfigurának tűnő tanítvány
főszereplővé válik. Nem is mégjelent nekünk.” Tamás
azonban hitetlenkedve így szól:
akármilyen történetben, hanem
„H a nem látom a kezén a sze
a húsvéti események során.
Vasárnap este van. A tanít gek helyét és nem érintem meg
ujjammal a szegek helyét, és
ványok
szom orúan
ülnek
nem teszem kezemet az o ld a lá 
együtt. A szívük tele van szo
ra, nem hiszem.” H iába bizony
morúsággal. Mesterük, Jézus,
gatják, m agyarázzák a tö b b i
akit annyira szerettek, akiben
ek, Tamás hitetlen marad:
annyira bíztak, nincs többé.
Egy hét múlva újra együtt
Gyalázatos m ódon keresztfán
van a tanítványok csoportja.
kellett meghalnia, mint egy go 
Most Tamás is köztük van. Bár
nosztevőnek. Ezért a szom orú
az ajtók most is jól be vannak
ság mellett a szívük megtelik
félelemmel és rettegéssel is. Ta zárva, Jézus bejön a tanítvá
nyok közé, megáll a középen
lán reánk is az ő sorsa vár?
Zárjuk be jól az ajtót, nehogy és így szól: „Békesség nektek!"
Tamás ámulva nézi Jézust. De
bejöjjenek értünk a zsidók!
nincs sok ideje a csodálkozás
Csak Péter tekinte'tében csil
ra, mert a Mester őt szólítja
lan fel némi reménység. Reggel
kint voltam a Mester sírjánál - jn e g : „Tam ás, nyújtsd ide az
ujjadat és nézd meg a kezei
meséli a többinek. A sírt üresen
találtam. A m agdalai Mária pe met! Nyújtsd ide a kezedet és
dig azt állítja, hogy a Mester tedd az oldalam ra, és ne légy
hitetlen, hanem hívő!” Tamás
föltám adt. T alálkozott is vele.
m egrendültén szólni sem tud.
De hát lehetséges ez? Magam
Leborul Jézus lába ej.é és dait
sem nagyon hiszek benne. Ha
sonlóan nyilatkozott a többi ta  dogva m ondja: „Én Uram és
nítvány is.
Én Istenem!” Jézus tekintete
Amíg
erről
beszélgettek,
m intha kissé megszelídülne.
megállt Jézus a középen. Szelí Szelíd, biztató szóval így szól
den ránézett a m egdöbbent ta  Tamáshoz: „Mivel látsz engem,
hiszel. Boldogok, akik nem lát
nítványokra és ezt m ondta: Bé
kesség nektek!" Azután meg
nak és hisznek."
m utatta a kezét és az oldalát.
T a m á s ia m ig élt, nem felejValóban ott van a seb, a sze íette el ezeket a szavakat.
geknek és a d á rd á n a k a nyo
Egész életét arra szentelte,
ma! A tanítványok szíve m egte
hogy a föltá m a dott Jézusról
lik örömmel: Jézus valóban fö l
beszélt az embereknek. Hogy
támadt. Él, itt van közöttünk!
azok is, akik nem találkoztak
Jézus látva tanítványai örömét,
vele, higgyenek benne és bol
megismétli: „Békesség nekd o g o k legyenek.
s. J. .

FELEM ELT KÉZ
Aki egy szőnyegbombázás borzalmát átélte kártyavárként
összeomló házak pincéjében; aki hirtelen kormánymozdulat
tal sötét országúton elkerülte a frontális ütközés tragédiáját;
aki infúziós bódulatban hallotta, mint távoli visszhangot,
hogy túl van már az életveszélyen, az érti csak igazán ezt a
zsoltárt, egy halálveszedelemből megmenekült ember énekét.
A megmenekülést lehet szerencsés véletlennek tulajdonítani
vagy sorsszerű, megmagyarázhatatlan eseménynek. Lehet az
életmentő jó reflexeket dicsérni, vagy az erős szervezettel
büszkélkedni. De lehet a zsoltárostól megtanulni a hálaadó
dicséretet: az Úr erős kezével megszabadított, nem engedte,
hogy meghaljak. Olyan voltam már, mint egy félredobott,
semmire se jó tégladarab, de az Úr, mint építőmester kezébe
vett, még terve van velem! - Az ilyen hálaadó vallomást
nemcsak Isten hallja. Erre felfigyelnek mások is. Öröme to
vább gyűrűzik, félelmeket old fel és reménységet teremt. Ne
szégyeljük hirdetni az Úr kegyelmes tetteit, szabadításának
örömét.
A halálveszedelemből megmentett Ismeretlennek ezt a'régi
zsbltárát Jézus magára alkalmazta (Mt 21,42): ő magäüz, akit
az emberek félredobnak s mint, megvetett rabszolgát kivégez
nek, de akit Isten felemel és a megváltás záróköveként dicső
ségében részesíti. így telt meg később húsvéti tartalommal az
egész zsoltár. Mondatai így nőttek túl a halálveszedelemből
megmenekült ember szavain, hogy húsvét örömét hirdessék
századokon át, az idők végezetéig.
Azon a kora reggelen, amikor napfelkeltekor magdalai
Mária és Mária a Jakab anyja, valardint Salómé beléptek az
üres, sötét sírboltba, „az ujjongás és győzelem hangját” (15.
vers) hallották: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit
megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. íme ez az a hely, ahová
őt tették (Mk 16,6).
Nagypéntek után nem mozdultak az ember-kezek. A kato
nák fáradtak voltak. Elég volt kiásni a három kereszt helyét
a köves Koponyák hegyén. Pilátus tisztára mosott kezével
még egy új feliratot sem volt hajlandó megírni. A zsidóknak
a Törvény tiltotta, hogy bármit is tegyenek. Akik a”temetés
végtisztességét megadták, mit tehettek volna még egyebet?
Mozdulatlan volt a csüggedt tanítványok keze is. És akkor í
valami mégis történt: fölemelte jobbját az Úr, az Ur jobbja
hatalmasan munkálkodik (16. vers). Húsvét után néhány hét
tel Péter így emlékezett vissza a történtekre: a názáreti Jézus
Krisztust; akit megfeszítettek) Istémfeltámasztotta^ háláib ólIH
(ApCsel .4,10): Húsvét eseményére.ni ncs-magyaréza>t«Egyödiül
Isten teremtő keze csodájához hasonlítható, amit az ember a
félelemnek és örömnek különös kettősségében élhet csak át.
Azóta is elnémíthatatlanul hangzik a bizonyságtétel: Feltá
madott az Úr! És sokak szíve visszhangozza: Valóban feltá
madott! Mert nem csupán emlékezünk rá, hanem jelenlétében
élünk. Nem csupán emlegetjük szavát és tetteit, hanem követ
jük. Feltámadásának jó híre így gyűrűzik tovább, félelmeket
felold és reménységet teremt. Ne szégyeljük hirdetni: „Az
Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap,
amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen (23-24.
vers)!
Madocsai Miklós

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk Istenünk, sokszor azt sem vesszük észre, vagy hamar elfelejtjük,
hogy halálos veszedelmekből mentettél meg és kegyelmesen adtál vissza
az életnek. Még kevésbé adunk hálát húsvéti tettedért, hogy Jézust fel
támasztottad a halálból. Kérünk tölts be most minket ennek örömével.
Ámen.

H. N ém eth István

Rügyfakadás előtt álló fa, amely
sok gyümölcsöt ígér. Fiatal leány,
aki békés mosollyal tekint a gond
talanjövő felé. Ki ne szeretne ilyen
sok gyümölcsöt termő életet? Ki ne
szeretne ilyen. gondoktól mentes,
reményteli békés jövendőt? Fiata
lok, akik előtt az életútnak még
sokkal hosszabb szakasza áll, mint
amennyit már megtettek; különö
sen is szeretnének így tekinteni a
jövőbe, különösen is vágyódnak
ilyen békés reménységgel teli bol
dog életre.
Mégis, mi az oka annak, hogy
kevés az ilyen reménységgel teli bé
kés tekintet? Fiatalok arcán is sötét
árnyék suhan végig legtöbbször, ha
a jövendőjükre gondolnak. Meg
tudunk-e állni tisztán, becsületesen
az előttünk álló úton? Meg tud
juk-e valósítani azt a sok szép ter
vet, amely ott szunnyad a szívünk
ben? Vagy egyáltalán lesz-e békés,
boldog jövendő? Hiszen napról
napra egyre többet hallhatunk és

nési forma. Megszokott köszön,
tésnél sokkal többet jelentett a tanitványok számára a feltámadott
Jézusnak ez a mondata: „Békesség
nektek!” Én azért áldőztam oda az
életemet, azért támadtam fel a haIáiból, hogy nektek békességetek,
azaz boldog életetek legyen! A ta
nítványok számára pedig ezt jelen
tette ez a mondat: Most már vége
van életünkben a félelemnek, a re
ménytelenségnek, hiszen már néni
vagyunk egyedül. Mesterünk föltámadt a halálból és most újra ve
lünk van és mindez békességgel,
boldog örömmel tölti meg a szí
vünket.
A föltámadott Jézussal ma is
boldogan tekinthetünk jövendőn!^
felé. Benne, vele, általa mindenki
megkaphatja az erőt és a képessé
get arra, hogy álmait megvalósítsa,
hogy tisztaságát, becsületét meg
őrizze, hogy élete mások számára
is gyümölcstermő, boldog élet le
gyen. Az első húsvét ótaam ikor

Fotó; Horst J..Schúnk, GoburgJ

olvashatunk a szörnyű pusztulás
ról, az atomhalálról, amellyel az
emberiség . önmagát fenyegeti!
Ilyenf’£S hasonló, gondolatok 'herryasztják le it a lo k arcáról is a bol
dog mosolyt. Csoda-e, hla a boldog
reménység, helyett fáradtság, kö
zömbös reménytelenség árad sok
fiatal tekintetéből, életéből?
Húsvét azonban mégis arról be
szél, hogy mindannyiunk életében
valóság lehet ez a békés, boldogsá
got árasztó tavaszi kép. Miénk le
het ez á reménységgel teli békés
tekintet. A mi életünk is sok gyü
mölcsöt termő, boldog élet lehet.
A húsvéti történet arról beszél,
hogy Jézus Krisztus, amikor le
győzte a halált és feltámadása után
megjelent tanítványainak, így kö
szöntötte őket; „Békesség nektek!”
Valószínűleg nem csak azért, mert
akkor ez volt a megszokott köszö-

először hangzott el Jézus ajkán a
„Békesség nektek” - megszámlál
hatatlan sok ember, gyermek és;
öreg, fiatal és idősebb egyaránt
megtapasztalhatta,., Jaogy Jézus
szava, a vele való közösség megte
remtheti a boldog, békés életet. Mi
is beálltunk a sorba. Mi is megta
pasztalhatjuk, hogy Jézus szava, a
vele való közösség a mi életünkben
is megteremtheti a békességet, a
szeretetet, a boldogságot. Még azt
is megteheti, hogy1azok .szívét is
megerősíti, akik az emberiség sor
sát, jövendőjét intézik, hogy józa
nul és őszintén tegyenek meg min- I
dent az emberiség békés jövőjéért.
S ha ez így igaz, akkor a képen í
mosolygó leány példájára mind
annyian reményteli békés mosoly-:
lyal tekinthetünk nem csak egyéni
életünk, hanem az egész emberiség
jövője felé.
Selmeczi János

M ÚZEUM I HÍRADÓ

Zsiga bácsi keresztje
Közel negyven éve itt van előttem
az íróasztalon az arasznyi talpas
fakereszt. Zsiga bácsitól kaptam
Körmenden, úrkoromban, pálya
kezdő tisztelendöcskeként. Akkor
voltam úr először és utoljára, „min
denkinek ura” a vasi egyházmegye
missziójában.
Vasvártól
közel
Szentgotthárdig töméntelen falu
tartozott hozzám, mindenhol egy
kis marok nép. Kaptam egy kerék
párt, baráti kézrázásokat, és jó k í
vánságokat egy zsákkal.
- No Testvérke eredj, az Úr le
gyen veled...
Mentem is. Megszenvedtem a te
let, vonatozgattam, ahova lehetett,
gyalogoltam a faluk között, vittem
a hátizsákot. Am tavasszal, amikor
a böjti szelek elültek, ismét kezdő
dött a gyönyörűség. Felpattantam
egyszemélyes kerékpáromra, és ne
kivágtam az országútoknak. Négy,
öt istentisztelet is lement késő dél
utánig. Konyhában, tiszta szobá
ban, iskolában voltunk együtt a ma
roknyi szórványnéppel. Úgy énekel
tek, mintha tízszer annyian len
nénk.
Csakhamar megéreztem, hogy az
istentiszteleteinkről hiányzik még
valami. Mindenütt terítő volt az
asztalon, rajta a bibliám, énekes
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könyvem. Rájöttem, hogy a kereszt
hiányzik.
Este a szállásomon (albérletben
laktam ), bekocogtam a házi bácsi
hoz, öreg Zsigához, aki ugyancsak
megörült, amikor meglátott. Unta
magát a jó öreg egyedül, már vette
is elő a romi kártyát és a babszeme
ket egy kiadós romi reményében.
Leállítottam, nem erről lesz szó.
Savanyú képpel tolta félre a lapo
kat.
- Kéne valami nekem, Zsiga bá
csi.
- M ajd megmondja - mondta
rosszkedvvel, mert beszélgetésre is
h á m íto tt. Játék nem lesz, beszélge
tés se, pedig ilyenkor a háziak is
odaszállingóztak és élvezték a ka
szinót. Hallgattunk. Tudtam, hogy
az öregnek fúrja az oldalát a kíván
csiság, de megvártam, amíg elmo
solyodik.
- No mondja már Tisztelendő úr,
mi kéne magának.
- Egy kereszt, fá b ó l és talppal,
hogy megálljon.
- Ez az egész? — kérdezte meg
könnyebbülten az öreg ezermester.
- Holnap megkapja, de addig...
M ost már elértettem, hogy mi az
ellenértők. Leültem a székre, ma
gam elé húztam egy marék babsze

met. Aznap este annyiszor nyert
Zsiga bácsi, mint még soha! Neve
tett nagyokat, eldiskurálunk, szent
volt a béke.
Diktum, faktum , a kereszt elké
szült, szép barna kereszt, ami máig
már megsötétedett. De megvan. Az
életben annyi minden lemaradt mel
lőlem, de ez a keresztem megma
radt.
Vittem a hátamon hátizsákban,
gyalog, kerékpáron, motorral ki a
szórványokba és a szállásokra. Kis
gyermeket kereszteltem mellette,
fiatalokat eskettem, akik ma már
nagyszülők. Kórházban nem egy
haldokló megragadta és megsimo
gatta, pedig csak egy sima fa k e
reszt volt, de eszükbe ju to tt róla a
Golgotái fakereszt. És minden ígé
ret, ami hozzá fűződik.
Négy évtized alatt kaptam én
még néhány ajándék keresztet...
Aranyosat, ezüstöst, bronzosat, de
ez a kis fakergszt a legkedvesebb.
Zöld f a volt valamikor az erdőn, és
■még ebben az állapotában is érzem
benne az életet. Hiszen a magamé is
hasonló hozzá.
Velem együtt kopott meg a kiskereszt, de nem festem át. Még
a kis sérülései is hozzám tartoz
nak; no, nem nagyók, de látsza

nak. Szinte mindegyikről tudom,
mikor történt. Ezek a temetőben,
amazok a kórházban. Emezek a
szolgálat kínjai között, azok a két
ségbeeséskor - , ez itt ni! húsvéti
örömben.
Jézus is vitte a keresztjét. Lezu
hant vele a földre, rajta maradtak a
durva út nyomai. Szögeket vertek
abba a keresztbe, a testén keresztül,
vérpiros nyomok maradtak utána.
A kereszten rengeteg je l van.
A szenvedő ember jelei. Ezért a mi
enk. A z O keresztje is a mienk.
Minden kereszt erről beszél. L ett
légyen bármi anyagból.
Zsiga bácsit túlélte a keresztje,
itt van nálam. Talán kihűlt kezem
is azt tartja majd akkor...
Ha még egyszer kezdhetném a
felnőtt életet, akkor bekopognék
Zsiga bácsihoz és azt mondanám.
- Zsiga bácsi, csináljon nekem
egy keresztet. Nem kérek mást,
csak ugyanezt.
Látóm az Óreg apás mosolyát, és
úgy érzem, hogy a tizenkét tanít
vány közül az egyik ő lehet. íg y hát
biztos vagyok abban, hogy az
aranynál drágább kis fakeresztet
másnap megkapom tőle.
\ Egy olyat, aminek a hosszú ága
felfelé mutat.

Jó ideje immár annak, hogy sorban
a VIII. híradóban részletesen kitértem
a S z te h lo G á b o r gyermekmentő mun
kásságának emlékeit bemutató kiállí
tásra.
Az időszaki kiállítások - így Sztehlo,
Bornemisza Péter - külön vonzása révén
érthetően emelkedett egész múzeumunk
látogatóinak száma. Hiszen csak elvétve
történt, hogy ezek érdeklődése csupán
csak az „időszaki” részre szorítkozott
volna. Kezdettől fogva vezetett statiszti
kánk bizonysága szerint ez ideig 71 570
látogató kereste fel múzeumunkat.
Az év elejétől kezdve immár a 19.
vendégkönyvünkben sokasodnak a lá
togatók bejegyzései. íme, néhány egyé
ni hangvételű ezek közül: „Milyen jó,
hogy így él a magyar múltban evangéli
kus egyházunk története és e kiállítás
útján sokan meg is ismerhetik.” „Most
látom csak, hogy az evangélikus egy
ház milyen gazdagsággal járult hozzá a
magyar művelődéstörténethez.” Tö
mören is sokatmondó a következő pár
szavas mondat: „Köszönet a kultúrá
nak és a szeretetnek ezen kis oázisáért!”
Evangélikus Országos Múzeumunk
a megnyitástól kezdve kitárta ajtaját
nemcsak egyházunk tagjai, hanem min
den más, egyéni vagy csoportos érdek
lődő előtt. Az utóbbiak közül az elmúlt
hetekben a következő csoportokat fo
gadhattuk: Postaforgalmi Szakközépis
kola történeti szakköre; a Bartók Béla
úti iskola zenetagozatos osztálya; a Szt.
István téri ált. iskola honismereti szak
köre; a Kállai Éva szakközépiskola ta
nulói; a Wekerle telepi ált. iskola VI.
osztálya, végül a Hazafias Népfront
VIII. kerületi helytörténeti csoportja.

Kiállításunknak m indjárt a bejárat
nál látható első tárlója olyan „Új Szerzemények”-et m utat be, amelyekkel
felbuzdult látogatóink ajándékai révén
gazdagodtunk. Ez a meggazdagodá
sunk - immár több vitrin megtöltésére
is elég anyaggal - fokozatosan bővül,
s tudjuk a mával sem zárult le.
Több híradónkban nyilvánosan is
nyugtáztunk m ár ilydn új szerzemé
nyeket. Az adakozóknak küldött köszönetünk mellett ezúton is kifejezzük
hálánkat az utóbbi időben kapott, leg
jelentősebb, különféle tárgyakért. S i
m o n B á lin tn é tó l egy 1776-os kiadású
Bibliát, T ó th M á t y á s n é tó l egy kézzel
hímzett házi-áldást kaptunk. D e re n k ó
L a jo s n é útján egy Luther-relieffel gaz
dagodtunk. D r. F rie d m a n n S á n d o rn é
egy 95 tételt tartalmazó plakátot
adott. M r s . M a r g a r e th C s e r n e c z k y tö l
(USA) egy ikont kaptunk. D r. C s á k y P a lla v ic in i R o g e r n é a „Felvidéki vá
rak” c. müvet, T a r já n i J e n ő pedig ma
ga festette Raffay-portrét szánta mú
zeumunknak.
Végül ezúton is hálásan nyugtázzuk
L e te n y e y M á r ia és P e s ti L á s z ló jóaka
róinknak múzeumunk céljára szánt
1000-1000 Ft adományát.
Végül megemlítésre érdemesnek tar
tom, hogy a tárlatvezetői szolgálatban
társunk, N y ir ő J ó z s e f egykori szent
gotthárdi lelkész magas kora és meg
gyengült egészségi állapota miatt, a kö
zelmúltban kivált körünkből. Csák
ia m 5 éves múzeumi szolgálata bizony
nyal sok hazai és külföldi látogatónkat
gazdagította abban, hogy a kiállítás
megnézése során az eszmélődő látására
is eljusson.
Garant Zoltán
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Evangélikus Elet

Fekete Zoltán hetvenöt éves
Dr. Fekete Zoltán professzor, or
szágos égyházi felügyelőnk március
31-én tölti be életének hetvenötödik
esztendejét. Zsarnócán született,
majd Selmecbányán és Sopronban
végezte elemi- és középiskolai ta
nulmányait. A soproni evangélikus
Líceum elvégzése után négy féléven
át teológiai tanulmányokat is foly
tatott, majd a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetemen szer
zett tanári oklevelet. 1944-ben dok
torált is geológia-geokémiából.
Tanári, egyetemi oktatói és tudo
mányos kutatói munkája során
Orosházán, Keszthelyen és Buda
pesten teljesített szolgálatot, majd
1949-ben a budapesti Kertészeti
Egyetem talajtani tanszékére került
és több, mint harmincöt éven át e
tanszék vezetője volt, egy esztendő
vel ezelőtti nyugdíjba vonulásáig.
Az egyetemen azonban még ma is
igénylik munkáját és szakértelmét,
elsősorban a tudományos fokoza
tok, szakdplgozatok bírálójaként.
A hosszú pálya során több ma
gas kitüntetést kapott, de legked
vesebb számára az elmúlt évben
kapott arany-diplonía.
Egész életében végzett egyházi
szolgálatokat is. Szórványokban
lelkészeket helyettesített, a Pesti
Egyházban, mqjd a fasori gyüleke
zetben gyülekezeti felügyelőként
tevékenykedett. 1953-ban az Észa
ki Egyházkerület felügyelője lett,'

Isten házasságukat két gyermekkel \
Luther húsvéti gondolatait sum
(Enikő és Zoltán) áldotta meg, két ■ mázza énekeskönyvünk 214. éne
unokájuk fejlődését is figyelemmel ke. Alkalmas arra, hogy az evangé
kísérhetik, akik közül az egyik már likus húsvét tartalmában elmélyít
most természettudományos érdek- , se hitünket.
lődést árul el...
M aga Isten áll a húsvéti esemé
Életükben a zene és más művé- j nyek m ö g ö tt Jézus-ünnep a hús
szetek jelentős szerepet játszanak, : vét, mert hiszen ő támadott fel a
a geológia és kémia tudománya | harmadik nap hajnalán, de Lu
mellett.
Felejthetetlenek azok az évek is, therral együtt nem felejthetjük el,
melyek során a gyenesdiási Pa hogy a feltámasztás Isten műve,
rasztnépfőiskolán tanított, biblia cselekedete. Ő az, aki „kihozta a
órákat tartott. Hitéről egész élete halálból a juhok nagy pásztorát, a
során bizonyságot tett, szavakkal mi Urunkat Jézust.” (Zsid 13,20)
majd 1963 óta Országos Egyhá is, de tetteivel és egész életfolytatá Fülünkbe csendül húsvétkor Péter
zunk felügyelője, világi elnöke. sával is. Ma is rendszeres temp levelének bizonyságtétele is: Isten
Számtalan gyülekezetben tartott és lomjáró, igére figyelő gyülekezeti az, „aki feltámasztotta őt a halál
tart ma is előadásokat, nagy bibliai tag a fasori gyülekezetben, amely ból és dicsőséget adott neki, hogy
és teológiai ismeretanyaggal és az nek ma is tiszteletbeli felügyelője. hitetek Istenbe vetett reménység is
egész világot átfogó «zéles látókör Szavára, véleményére és előadásai legyen.” (lPt 1,21) Ezért amikor
rel.
ban megszólaló bizonyságtételére azt énekeljük, hogy Jézus a halál
Szinte az egész világot beutazta, örömmel figyelnek a lelkészek és tól megmentünk, mert életre tá
tanulmányutakat tett, előadásokat gyülekezeti tagok egyaránt. Orszá madt, - nem tehetünk jobbat,
tartott saját tudományágában, de gos egyházunk dolgaiban pedig mint, hogy így folytatjuk: „Dicsér
mindig úgy, hogy hazánkat és egy tiszta látására, bölcs ítéleteire, gaz jük jó Atyánkat!” Ebben a húsvéti
házunkat is hűséggel szolgálta és dag tapasztalataira és hitéből faka himnuszban tisztán hangzik az
képviselte.
dó szeretetére még sokáig nagy Atya és a Fiú egysége, mert nem1936-ban kötött házasságot szükségünk van!
; csak az életben, de a halálban, sőt
egyetemista társával, Serdült Irén
Egész egyházunk nevében kö
a feltámadásban is egy az Atya és
nel. Boldog házasságuk ötvenedik szöntjük a hetvenöt éves Dr. Feke
évfordulóját néhány héttel ezelőtt te Zoltánt és kérjük Isten erejét és a Fiú. Istennek húsvéti cselekedete
ünnepelték a fasori templomban, áldását, hogy sokáig tartsa és őriz minket is erősít hitünkben, sőt recsaládtagjaik és barátaik jelenlété ze meg közöttünk őt, alkotóerő s ménységet is ad, hogy Isten az „elben. Mindketten tanítottak egész ben, bölcs és mindig szerény bi i ső zsenge” után minket is kihoz a
életükben és mindketten, már zonyságtételben, hűséges szolgá halálból. Jézus feltámadása nem
Szirmai Zoltán ; csupán egyedi esemény, nemcsak
nyugdíjasán tanítanak még ma is. latban.
I ővele történbmeg. Mivel Isten van
e dolgok mögött, ezért nagy a mi
reménységünk, hogy a nekünk

ink a karvezetés munkáját is meg
tanulják, gyakorolják. Hiszen egy
házunkban hála Istennek fellendü
lőben van az énekkarok szolgálata
is. Az utóbbi években ez tehát egy
re hangsúlyosabb lett. Ugyanilyen
fontos azonban az istentisztelet, a
liturgia ismerete is, egyre több
ilyen előadást is hallanak fiatalja
ink. Nem mellékes az az énekek
ismerete és helyes eléneklése sem,
igen izgalmas szokott lenni a vizs
gákon az énekverseny is. A téli
tanfolyamokon, amelyek több hó
napig tárfanak, a hyárón szerzétt
tudást szeretnénk elmélyítérii. Ál-

tek. Igaz, hogy a felszabadulás
után az első tanfolyamok még Bu
dapesten voltak, ez a munkaág
azonban elég hamar Fótra került
a „Mandák Otthonba”. Ezt az
épületet „örökölte” egyházunk.
A szép, nagy ház a körülötte lévő
kerttel és udvarral hamar felhívja
az arra járók figyelmét, de az Ott
hont az teszi igazán széppé, ha tele
van fiatalokkal, s ha az orgonák és
harmóniumok mind szólnak.
Olyan ez, mint amikor az ember
egy zümmögő méhkas felé közele
dik, messziről hallatszik, hogy itt
komoly munka folyik. Tulajdon
képpen a két nyári hónap három
tanfolyama adja a munka zömét.
Úgy alakult évek óta, hogy van egy
három hetes, „intenzív” tanfo
lyam, erre mostanában meghívunk
olyan fiatalokat, akik szorgalma
sak, jól haladnak és közelednek a
kántori oklevél megszerzéséhez.
A másik két tanfolyam részvevői ezek két hétig tartanak - önként
jelentkezőkben állnak össze, kö
zöttük vannak egészen kezdők és
haladók is.
A képzés és oktátás munkájá
ban általában olyanok vesznek
részt, akik már elnyerték a kántori
oklevelet, készek az országos zeneigazgató vezetésével a továbbtanu
lásra és tudásuk továbbadására is.
Szolgálatunknak nemcsak az a cél
ja, hogy minden orgona mellett le
gyen kántor, hanem szeretnénk az
orgonamuzsika színvonalát emelni
evangélikus egyházunkban is.
Azok kapnak oklevelet, akik nem
csak a korátokat tudják jól elját
szani, hanem előjátékokat, sőt ne
hezebb orgonadarabokat is. De
fontos az is, hogy leendő kántora-

adott ígéret a feltámadásra ugyan
olyan bizonyos. Ahogy a hitvallás
magyarázatában valljuk reformá
torunkkal együtt: „.. .az.ítélet nap
ján engem és minden holtat feltá
maszt és nekem minden Krisztus
ban hívővel együtt örök életet ad.
Ez így igaz!”
A bűntelen halt meg a bűnösö
kért. Húsvétkor nem csupán az

üres sírra néz az egyház népe.
A golgothai keresztre is nézünk!
Szorosan együtt látjuk a kettőt:
a nagypénteki és a húsvéti ese
ményt. Aki meghalt a kereszten,
- ő az, aki feltámadott! Bűntelen,
igaz, hibátlan és szeplőtlen Bá
rány, akinek semmi bűne nem volt
és mégis „vétkünkért ő lakolt”.
Alaposan meglakolt! Szenvedése is
már emberfeletti volt, de ez nem
volt elég, - vérét is hullatta. Meg
halt valósággal. Nem színlelte a
halált. Meghalt és eltemettetett.
Ilyén súlyos a mi bűnünk. Nem
engeszteli ki a szenvedés, .csak a vér
hullása, a Bárány halála. Húsvét
kor sem „önfeledt örömben”
élünk. Örömünk abból fakad,
hogy látjuk bűnünk súlyát, őszin
tén bánjuk és hittel fogadjuk az
érte adott elégtételt. A bűnbocsá
natból fakad az igazi öröm, mely
hallelujázva tudja Istent dicsérni.
Ez az evangélikus húsvét jellemző
je, mondhatjuk így is, - a szentírás
húsvéti evangéliuma. Aki halleluját akar énekelni, annak meg kell

;

egy hatvan felvett fiatalt kényelme
sebben szeretnénk elhelyezni, hogy
a munka is jobban menjen. Ébben
az évben éppen ezért a tetőt szeret
nénk rendbehozni, felújítani, de
már úgy, hogy később a tetőtér az
előbb említettek miatt beépíthető
legyen, hogy fiataljaink még szíve
sebben jöjjenek és tanuljanak is.
Miért írunk erről éppen lapunk
húsvéti számában? Nem valamifé
le „toborzó” akar ez lenni, erre
nincsen szükség hála Istennek. A?
viszont igaz, hogy ma még számontartunk ún. „fehér foltokat”,
tehát egyházunk területén olyan
részeket, ahonnan nem, vagy alig
jönnek kántoijelöltek. Végső fo
kon azonban inkább arról van
szó, hogy egyházunknak ezt a
munkaágát ezzel is szeretnénk
hangsúlyosabbá tenni. Szeretettel
kérjük kántorainkat, hogy maguk
is gondoljanak az utánpótlás kér
désére a gyülekezetekben. S kér
jük ugyanilyen szeretettel gyüleke
zeteinket, hogy gondoljanak töb
bet erre a munkaágra, az épület
fenntartásának gondjaira, vagy az
előbb említett előttünk álló fel
adatokra is. Még többet kérünk:
gondoljunk együtt imádságban
többet arra, hogy egyházunkban
az orgonák ne némán álljanak,
hanem egyre szebben megszólalva
hirdessék Isten dicsőségét.
iL

Bibliai vetélkedő Foton

m á rcius

3 0

.

Evangélikus húsvét

K Á N T O R K É PZ Ő SZO LG Á LA TU N K
Igaz, hogy evangélikus templo
mainkban a szószék és oltár állnak
a központban, de orgona nélkül
sem tudnánk elképzelni azokat. Sőt
néma orgonával is nagyon nyo
masztó számunkra az istentisztelet
Ezért van az, hogy a lelkészképzés
mellett igen fontos ügy egyházunk
ban a kántorképzés is. Hogy orgo-,
náink ne. maradjanak némák, sőt
hogy az orgonamuzsika egyre szeb
ben és nívósabban szólaljon meg és
zengjen, ezért jött létre egyházunk
ban a Kántorképző Szolgálat.
Fót és a Kántorképző Szolgálat
nevei egyházunkban összeszövőd-

1966.

s
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Húsvét után
Húsvét előtt... nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt... arcok, fakóra-váltak.
Húsvét előtt... szívek, üres-szegények.
Úúsvét éíótt... kihamvadott rernények. 1 1
Húsvét előtt... egy nagy: Minden hiába!
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után futni a hírrel frissen.
Húsvét után már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, amely messze esnék.
Húsvét után... erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek.
(Megjelent a költőnő Így leszel áldás c. kötetében 1970-ben.)

tanulnia a „Kyrie eleison”-t is,
ahogy ezt mindhárom versszak vé
gén tesszük: „Jézus, irgalmazz nékünk!”
A békének ára van! így énekel
jük: „Békénknek ára ártatlan,
szent halála...” Istennel való bé
kességünknek ilyen nagy volt az
ára: „...nem arannyal, sem ezüst
tel, hanem szent és drága véré
vel. . ” Bizony a békének ára van,
- nincs áldozat nélkül. A családi
békességért sokszor le kell monda
nunk az „én akaratom” teljesedé
séről. A társadalom békességéhez
kell a türelem, a tolerancia. A világ
békéje pedig nem születik meg
csak megértés, tárgyalás és komp
romisszumok árán. Közösen kell
meghoznunk az áldozatot érte.
Különben visszavonhatatlan, ön
pusztító „láncreakciók” hoznak
pusztulást támadóra és megtáma
dottra. Kell a béke Isten és ember
között, hogy életünk visszajusson
rendeltetésének vágányára, Isten
akaratának önkéntes, boldog cse
lekvésére. Kell a béke ember és
ember között, hogy ne változtas
suk ellenkezőjére Isten teremtés
kor adott igéjét: „Szaporodjatok,
sokasodjatok, töltsétek be és hó
dítsátok meg a földet.” Jézus áldo
zata meghozta Istennel való békes
ségünket. Vajon mi képesek va
gyunk-e áldozatra földi békénk ér
dekében? Karácsonykor hangzott
az üzenet: „...e földön békes
ség. ..”, húsvétkor beteljesült: „bé
kénknek ára ártatlan, szent halá
la.” De a beteljesüléshez Jézus éle
tének odaáldozása kellett!
É let, halál Ura 6 m á r... A feltá
madott Jézus az ÚR! Isten felma
gasztalta őt, és „azt a nevet ado
mányozta neki, amely minden név
nél nagyobb... Jézus Krisztus ÚR,
az Atya Isten dicsőségére.” (Fii
2,9-11) Az első keresztyén gyüle
kezet hitvallásának forrása a hús
vét. Jézus uraságát hirdeti az „Úr
napjának”, a vasárnapnak megün
neplése. Olyan Úr, akinek hatalma
van és aki hatalmát erőforrásként
adja Pékünk. Húsvétból támad az
erőnk arra, hogy már itt, most, e
földi életben új életben járjunk. Az
Úr jár előttünk, hogy tovább vé
gezze szolgálatát az egyházban kö
vetei, mai tanítványai által. Olyan
Urunk van, aki maga segíti, erősíti
az evangélium bizonyságtételét,
hogy terjedjen és izmosodjon hi
tünk. Olyan Urunk van, aki erköl
csi életünk tisztaságához ad erőt,
becsületes munkára, példamutató
családi életre, mindenek szereteté
re. Olyan Urunk van, akivel már
előre ízlelhetjük az örök élet béké
jének, boldogságának, rendjének
és közösségének előízét. Az ünnep
lő gyülekezet ajkáról méltán „száll
örömének: Miénk az örök élet!”

v______________ ____ :_________ J

Tóth-SzöUAs Mihály

(Archív fotó)

tálában tanácsos több nyári tanfo
lyam után egy-két télin is részt ven
ni az oklevél megszerzéséhez.
Természetesen a kántorképzés is
egyházi munka. Ezért a tanfolya
mokhoz szorosan hozzátartozik a
reggeli és esti áhitatok hallgatása
is, ezeket lelkészek, vagy teológu
sok végzik. Ezenkívül pedig - mi
vel a kántor voltaképpen a lelkész
gyülekezeti munkatársa is - jó, ha
ismeri egyházunk tanítását, törté
netét és eletét is. Ezért a résztvevők
ilyen jellegű előadásokat is hallgat
nak rendszeresen, és egyre többet.
Nem titkoljuk, örömünk, ha egyegy fiatal ilyen hatásra nemcsak
kántori, hanem lelkészi szolgálatra
is jelentkezik, amint erre volt már
példa is. Az alapvető kérdés azon
ban a kántorképzés ügye és színvo
nalának emelése.
Magáról az épületről is írni keli
valamit. A legalsó, süllyesztett
szinten van a ma már modernizált
konyha, itt vannak az étkező ter
mek is ugyancsak itt vannak a für
dőszobáié, illetve tusolok is. A ma
gas földszint egyik részében van a
gondnoki lakás, ez is az utóbbi
evek munkájának eredményeként.
Itt van a mindig forgalmas iroda
is. A folyosóról egy nagy „előszo
bába” lépünk, amelyet a mennye
zet szinte kupolaszerűén fed. Én
nek a szobának oldalán fut fel a
falépcső az emeleti szobákba. Az
előszobából nyílik a nagyterem, a
sok gyakorlás, az áhítatok és az
ünnepélyes vizsgák színtere. Itt
vannak aztán a nagyszobák is,
ahol - igaz, ma meg emeletes
ágyakban - a legtöbb fiatal elhe
lyezést nyer. Gondunk éppen az,
hogy az egy-egy tanfolyamra mint-

Egy könnycsepp Oradourért
A nagy számok súlya alatt szétmor
zsolódnak a kisebb számok. Márpedig
világunk alá van vetve a nagy számok
bűvöletének. Milliárdnyi az alultáplál
tak száma, milliók halnak éhen, százezrek esnek áldozatul évente a közlekedés
nek s a mexikói földrengés áldozatainak
számához képest egy látszólag egyszerű
ipari baleset, amely Indiában kétezer
ember életébe került, eltörpül. Ezekhez
a roppant számokhoz hozzáedződtünk,
nem bűvölnek, de nem is sokkolnak.
Lelkiismeretünk csendes vizét alig bor
zolják a tömegkatasztrófák, némán és
érzéketlenül térünk napirendre felettük.
Pedig a szenzációt hajhászó tömegkom
munikációs gépezet szüntelenül ostro
molja el-elszunnyadó tudatunkat.
És én mégis egy könnycseppet kérek
Oradourért, ahol csak 648 embert öltek
meg. Igaz, békés polgárokat és az is
igaz, hogy háborúban. De ennek a há
borúnak a számláját 50 millió emberi
élet vérével írták alá. Az aláírás tehát
pontosan 76 923 Oradourt tesz ki.
Ennek a néhai francia városkának
hatalmas irodalma van. Utolsóként
- nálunk fordításban - Max Hastings,
fiatal angol írónak a müve jelent meg:
„Út Oradourba” címen. Hastings
azonban adatait 1980-ban szedte össze,
s azóta váratlan fordulat állt be az Oradour-ügyben. 1983-ban ugyanis vélet
lenül felismertek, majd a berlini bíró
ság elé állítottak egy volt SS tisztet,
bizonyos Hans Barth-ot - nevét jól je
gyezzük meg - , aki Oradourban a ki
végzőosztag parancsnoka volt. Has
tings adatai tehát Barth vallomásai
alapján kiegészítésre szorulnak.

De pillantsunk ebbe a történelmileg
szomorú módon híressé lett városkába!
Magam is kissé zavarban vagyok, ami
kor kalauzolásra vállalkozom: vajon
1944. június 10-én, a déli órákban te
gyünk látogatást, vagy ma, amikor
hátborzongató emlékként a romvárost
ugyanabban az állapotban láthatjuk,
miként a vérengzés és tűzvész után el
hagyták a németek.
Oradourban nem kell ásatásokat vé
gezni, mint Rómában, nem öntötte el
a láva, mint Pompeit és nem rakódott
rá évszázadok törmeléke. Lakóházai
nak falai és szikár kéményei az ég felé
merednek, az egykori ablakok és ajtók
riasztó üregein keresztül sivít a szél.
A dudva, a gaz felverte már a szobák,
konyhák padozatait, a vegetáció nem
tiszteli az emlékeket, szívósan és türel
mesen végzi romboló tevékenységét.
Úgy maradt a templom is, amely töké
letesen kiégett, mint az egész falu,
ahogy elhagyták a németek. Néhai ol
tára előtt még ott áll egy nehezen felis
merhető gyerekkocsi, azaz annak fém
váza. A torony lábánál a lezuhant ha
rang, félig-meddig megolvadva. A fő
utcában, amely a Glane folyócskától
vezet enyhe kanyart leírva a községen
át, még láthatjuk az egyetlen sínpárt,
az ember szinte várja a csilingelő villa
most. De a váltók és sínek teljesen be
rozsdásodtak. Mint a városka egyetlen
kovácsának műhelyében az üllő és a
vasszerszámok.
. Csipkerózsika álmát alussza Oradour.
Csakhogy ebből az álomból sem az
emberek, sem a település többé már

felébredni nem fog. Mert azon a bizo
nyos szombati napon, a déli órákban
rászakadt a városkára a borzalom és a
megsemmisülés. Hastings leírja, Barth
és néhány életben maradt tanú elmond
ta, hogy azokban az órákban Oradour
élte a maga csendes háborúvégi életét.
Iskolájában várták a gyermekek a taní
tás végét, a Café du Chéne, egyetlen
vendéglőjének teraszán ebédhez terítet
tek, pontosan úgy, ahogy odahaza a
háziasszonyok, akik a mezőről várták
haza a dolgos férfilakosságot. Mert
Oradour parasztvároska volt. A pék
kemencéjében majdnem megsült a búr
kifli, álmosan döcögött a helyi villa
mos, néhány utast hozott a szomszéd
városkából.
Az élő Oradourt szinte ma is rá lehet
kopírozni a halott városra.
Az emlékezők előtt is értetlenül áll
minden. Egy asszony a túlélők közül
arra emlékezett, hogy a konyhaajtóban
állt, amikor a németek jöttek, egy má
sik, hogy a pékmester lisztes köténnyel
jött az utcára s kérte, engedjék kivenni
a kifliket a kemencéből, mért bennég
nek. Legtöbben arra, hogy a szokásos
razziát fogják tartani és irataikat kap
kodták össze. Hastings egy nagyszabá
sú felvonulás drámai epizódjaként tün
teti fel az Oradour-i vérengzést. Szerin
te a francia ellenállást, partizán tevé
kenységet akarták megleckéztetni.
Barth vallomásából azonban megtud
juk, hogy személyes túlbuzgóságának
esett áldozatul a 648 ember és a falu.
Június 10-én délben tehát rászakadt
Oradourra a pokol. A parancs egysze
rűnek látszott: „Mindenki hagyja el haj

lékát, gyülekezzék a Champ de Foiren”,
a vendéglő előtti kis téren. Riasztó lövé
sek kíséretében gyülekezett a község
apraja-nagyja a térre. Az iskolából „alle
raus!" kiáltásokkal kergették ki a gyer
mekeket, akiket azután az asszonyok
kal együtt a templomba tereltek.
A téren kétoldalt felsorakoztatták a
férfiakat és kezdődött a mészárlás. Ami
kor a férfiakkal végeztek, a mintegy 400
főre tehető asszonyokra és gyermekekre
került sor. Nehéz ládákat cipeltek a
templomba és meggyújtották a kanóco
kat. Eközben SS-katonák rohanták vé
gig a falut, vadászva a betegekre és
rejtőzködőkre, majd felgyújtották a há
zakat. Recsegett-ropogott minden.
Délután negyed háromkor robban
tak a ládák. Akik még mozogni tudtak,
azokra géppisztolytűz várt. A lángok
az egeket nyaldosták, élők és holtak
szenesedtek az iszonyú tűzben. Június
10-ének, a déli óráknak ez a borzalmas
képe belefagyott a történelembe. Pórig
égett Oradour, a halottak száma 648
volt. Csecsemők, gyerekek, asszonyok,
férfiak, öregek, fiatalok. Szinte az egész
falu.
Bartha a berlini bíróságon azt vallot
ta, nem kapott parancsot a falu kürtására. Ez tehát „magánakciója” volt.
Hastings ugyanis rábukkant az oradouri jelentésre, amelyben Dickman
Sturmbahnführer azt írta, hogy a falu
ban „rengeteg lőszert és fegyvert rejte
gettek”, ezért akart „leckét adni a par
tizánoknak”. A Barth-féle „túlkapás”
azonban fényt vet a háború kitermelte
lelkületre. Ahogy Radnóti írta: az em
ber önként és nem parancsra ölt már.
A feltámadás napján ejtsünk egy
könnycseppet Oradourért és azért,
hogy emberségesebb emberek marad
hassunk.
R. P.
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Húsvéti áhítat
gyerekeknek
„Harmadnap, húsvét hajnalán
A kő még sírján sötétlett, De <5 mint
élő, kilépett" (216. ének 2. vers).
Sok szükséges, érdekes és fontos
dolgot azért nem tudok, mert nem
sikerül jól kérdeznem. Olyan kérdé
seket teszek föl, amelyekre, bár
mennyire keresem is, nem létezik fe
lelet. Amit szükséges lenne megkér
dezni, az meg nem jut eszembe. Jé
zusom! Nehezen birkózom meg hús
vét üzenetével. Hogy támadhattál
fel? Hogyan lehetséges, hogy az
utolsó napon minden ember, aki va
lahaiéit és élni fog a földön, mind
föltárnád, bármikor, bármilyen kö
rülmények között halt is meg? Taníts
meg helyesen kérdezni! Segíts a fel
tám adás csodáját hittel m egragad
ni! Hadd legyen erő és bizonyosság
számomra! Szabadíts ki a hibás
gondolkodás és az elrontott kérdé
sek zsákutcájából!
„Ott álljunk üdvbe öltözötten Én
és szeretteim köröttem ” (525. ének 6.
vers)
Valaki meghalt, akit nagyon sze
rettem és akihez ragaszkodtam. Fáj
a hiánya. Szomorú vagyok, amikor
eszembe jut. Vesztesnek érzem ma
gam. Segíts nekem, Jézus, ezt a fáj
dalmas eseményt helyesen feldol
goznom! Hadd őrizzem az emlékét
szépen! Úgy, hogy jólessen rágon
dolnom. Szeretném hinni húsvét hí
rét, a viszontlátás ígéretét! Segíts ne
kem ebben!
„Az élet győz, a mord halál A pré
dát visszaadta már" (217. ének 3.
vers)
Jézusunk, te életeddel fizettél
azért, hogy mi igazán élhessünk. Ne
haragudj érte, hogy sokszor úgy vi
selkedünk, mintha a halál szolgái

lennénk. Nem szeretjük, nem becsül
jük meg, nem védelmezzük az életet,
pedig te olyan drága áron szerezted.
Formálj át minket! Tedd meg, hogy
úgy éljünk, úgy döntsünk, úgy be
széljünk, úgy vezessük egész sor
sunkat, hogy az élet pártján le
gyünk!
„Boldogság véled Földön az élet.
Feltámadt Krisztus, vigadjunk!"
(222. ének 4. vers)
Veled új világ köszöntött be hoz
zánk. Országod rendje, értékei, cél
jai. Győztél, Jézus, s veled új világod
is győzött. Olyan jó lenne, ha az én
életemben is győzelmet aratna! Sze
retnék olyan emberré válni, aki a te
országod értékeit keresi és azokat
igyekszik elérni már most. Szeretnék
a nyomodban járni. Szeretném, ha a
legfontosabb számomra az lenne,
amit te parancsolsz. Tégy engem
ilyen emberré! Tégy engem orszá
god polgárává!
„Mért félne szivem? Él az én
Uram” (388. ének 3. vers)
Jézusom! A felnőttek hajlamosak
azt gondolni, hogy egy kisgyerek
élete csupa vidámság és nyugalom.
Igaz, a szüleim mindent, megtesznek
ezért, velem mégis előfordul, hogy
félek. Te biztosan tudod ezt. Sőt azt
is tudod, hogy milyen rossz gondo
lataim vannak néha. Húsvét azt üze
ni, hogy te mindent legyőztél, ami
veszély lehet. Azt is üzeni, hogy te
mindig velem vagy. Segíts, hogy ez
eszembe jusson, amikor rossz érzé
sem támad. Segíts nekem, hogy ma
gam mellett tudjalak téged, aki élsz
és aki győztél. Tégy engem jelenlé
teddel igazán szabaddá és igazán
vidámmá! Ámen.
-sz-

Teológusnap Kiskőrösön
Böjt harmadik vasárnapján tartotta
meg Teológiai Akadémiánk küldöttsé
ge a hagyományos tavaszi teológusna
pot a kiskőrösi gyülekezetben. Szom
bat délután a gyülekezet fiataljaival ta
lálkoztak a jövő lelkészei. A beszélgetés
- amit S z e m e r e i J á n o s IV. évf. hallgató
vezetett - arról folyt, mit jelent ma
Jézus tanítványának lenni. A megbe
szélés során a fiatalok életének igen sok
gyakorlati problémája került elő. A zá
róáhítatot T ó th M e lin d a IV. évf. hall
gató tartotta. Este a teológusok részt
vettek a gyülekezet záró evangelizációs
istentiszteletén, amelyen P in té r K á ro ly
Budapest Deák téri lelkész hirdette Is
ten igéjét.
Vasárnap Kiskőrösön dr. S e lm e c z i
Já n o s, a Teológus Otthon igazgatója,
valamint S z e m e r e i J á n o s IV. évf. hall
gató, Tabdin és Feketehalomban T ó th
M e lin d a IV. évf. hallgató, Erdőtelken
pedig Szemerei János hirdette Isten igé
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jét. A délutáni gyülekezeti bibliaóra ke
retében a hallgatók beszámoltak arról,
hogyan hívta el őket az egyház U ra a
szolgálatra és hogyan készülnek erre a
szolgálatra. A böjti esten a vasárnap
evangéliuma alapján „Elérkezett hoz
zátok az Isten országa” címen tartottak
a hallgatók meditációs sorozatot ének
léssel és versmondással kísérve. A szol
gálaton a nevezett hallgatókon kívül
részt vett még K a rd o s T a m á s, M e n ic h
S á n d o r és T rá si E d in a I. évf. hallgató.
A hallgatókat szállásra és étkezésre a
gyülekezet tagjai látták vendégül.
A családi otthonokban folytatott sze
mélyes beszélgetésekben is mélyült a
kapcsolat a gyülekezet és a Teológiai
Akadémia között. A gyülekezet a teo
lógusnap alkalmából 15 0 0 0 F t a d o 
m á n n y a l támogatta lelkészképzésün
ket. A gyülekezet áldozatkészségét és
vendégszeretetét köszönjük.
S. J.

P re sb ite ri k o n fe re n c iá k B á c s -K is k u n b a n
A közftg^g erősítése, informálás és átjelölés, válaszadás a felvetett kérdésekig
- w » I a három céllal hívtuk össze körzeti konferenciára február és március
második vasárnapján gyülekezeti presbitereinket Több, mint 200-an vettek részt
a két alkalmon. A februári a Duna menti gyülekezeteké volt Hartán, ahol
vendégként Dunaegyháza, Dunaföldvár, Apostag és Kecskemét presbiterei vettek
részt Márciusban Kiskőrösön a megye közepén élő gyülekezetek: Soltvadkert,
Kiskunhalas, Csengőd, Páhi, Kaskantyú és Kecskemét presbitérei gyűltek össze.

Zsolt 116,»-10a
V :,\

H Ú S V É T I FO LY TA TÁ S
Az egyház ősi liturgikus gyakorlatában keresztelések alkal
mával olvasták föl ezt a zsoltárt, ami azt mutatja, hogy mon- 1
danivalóját nem közvetlenül Jézusra, hanem a keresztyén
életre vonatkoztatták. Húsvéti időszerűsége pedig abban a
mélyebb összefüggésben van, amiről Pál a Római levél 6.
részében éppen a keresztséggel kapcsolatban szól: amiképpen
Krisztus feltámadt a halálból, úgy mi is új életben járjunk.
Húsvét második ünnepén erre a folytatásra figyeljünk, ami
nélkül félbe maradt, csonka és hitelét vesztett lenne húsvéti
ünneplésünk.
A „halál” a Bibüában nemcsak a biológiai véget, múlandó
ságunkat jelenti, hanem az Istentől elszakadt ember reményi<s.: télén állapotát. Jézus ilyen értelemben mondja, hogy aki hisz
benne, az átment a halálból az életbe (Jn 5,24). Pál apostol
pedig arról ír, hogy a bűnei és vétkei miatt halott embert csak
Isten támaszthatja fel (Ef 2,1). Ezt meggondolva érthetjük a
zsoltáros vallomását: „megmentettél engem a haláltól” (8/a
vers). Isten, aki feltámasztotta Jézust, minket is életre kelt a
lelki halál állapotából.
Ebben a húsvéti folytatásban Isten megvigasztal és letöröl
szemünkről minden könnyet (8/b vers). Sokan hordoznak
nehéz bánat-terheket és tudják, hogy milyen erőtlen a vigasz
taló emberi szó. De sokan tehetnek bizonyságot arról is, hogy
Jézus örök vigasztalással ajándékozott meg minket (2Thess
2,16). Az emmausi tanítványok szomorúságát is Jézus fordí
totta örömre, amikor feltámadása után hozzájuk csatlakozott
az úton. Jézus feltámadásának öröme győzzön le lelkűnkben
minden bénító szomorúságot.
Jézus feltámadása új úton indít él minket. Olyan ez az út,
mint Palesztina keskeny, hegyi ösvényei. Veszélyes meredé
lyek között vezet, éles köveibe könnyen megbotlik az ember.
Am akik elindulnak rajta, átélik a zsoltáros tapasztalatát,
hogy az Úr megment az elbukástól (8/c vers). A feltámadott
Jézus nemcsak előttünk megy, de mint jó hegyi vezető, sok
szor adja kezét botladozó tanítványainak, és így segít lépésről
lépésre egészen a célig.
A húsvéti folytatáshoz, az új élet öröméhez tartozik az is,
hogy az Úr színe előtt járhatunk (9. vers). Az ember számára
ismerős a menekülés Isten elől, ahogy Adám futott a kert fái
közé búvóhelyet keresve. Ismerős az a szinte megsemmisítő
riadalom, ami Ézsaiás szívét szorongatta, amikor a templom
ban átélte Isten jelenlétét. És ismerős a szomjú vágy is: ^Szí
ned elé, ó, nagy Isten, vajon mikor jutok innen?” Milyen
különös, hogy lelkűnkben egyszerre és összefonódottan éljük
át a menekülésnek, félelemnek és vágyakozásnak érzéseit. És
milyen boldogító feloldás Jézus jelenléte, a Feltámadott utol
só ígéretének valóraválása: „én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig!” Ez az együttlét földi életünk öröme és az
eljövendő üdvösség igazi tartalma. A búcsúzó Jézus ajándé
kozta meg övéit ezzel a reménységgel: „Eljövök és magam
mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is
(Jn 14,3). Az Úr színe előtt járhatunk - húsvétnak olyan
folytatása ez, amelynek nem lesz soha vége.
Madocsai Miklós

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk, kérünk támassz fel minket is szereteteddel és hatal
maddal a lelki halálból. Fordítsd örömre szomorúságunkat, hogy a
húsvéti öröm hordozói lehessünk. Add segítségedet, hogy színed előtt
éljünk és veled lehessünk a mennyben örökké. Amen.

A kiskőrösi konferencia résztvevőinek egy csoportja

Mindkét alkalommal gyülekezeti
istentisztelet és úrvacsoraosztás nyi
totta meg a napot. Az egyik csoport
a nap igéje alapján arról hallott,
hogy a gonosz minden csábítását le
lehet győzni Jézus erejével. Küzdenünk kell tehát ellene, akár önma
gunkban kísért, akár társadalmi
vagy világméretekben. A másik cso
port Jézusról, az élet kenyeréről hal
lotta, hogy az igazi közösség terem
tője és erősítője Jézus, aki életét adta
értünk. Az úrvacsora közössége erő
síti a presbitereket arra, hogy építsék
a közösséget, buzgón fáradozzanak
érte.
A közösséget építő szolgálathoz
két előadás is adott segítséget, infor
mációt. Az egyik: „Az LVSZ prog
ramja a nagygyűlés után” - címmel
a VB dokumentumának ismertetése
és alkalmazása volt. Ez a figyelmet
egy tágabb perspektívára irányította
az evangelizálástól a keresztyén ne
velésig, az ökumenikus párbeszédtől
a társadalmi és világnézeti párbeszé
dig. A másik előadás: „Beilleszkedé
si zavarok a gyülekezetben” - cím
mel feltárta azokat a jelenségeket,
melyek akadályai lehetnek a gyüle
kezetbe való beilleszkedésnek, zava
rokat, konfliktusokat okoznak csa
ládtagok között vagy a társadalom
ban. Hangsúly esett a türelemre, az
önvizsgálatra, a szüntelen megújulás
szükségére. (Vissza az Úr asztalá
hoz!)
Már a két előadás is alapozás volt,
de a felkért vezetők is adtak beveze
tést a fórum-beszélgetéshez. „Mit
várok egyházamtól?” - volt a téma
és csak úgy záporoztak a kérdések.
Sokoldalúan kérdeztek a presbite
rek. Egyszerre várnak hagyomá
nyokban való erősödést és merész
újítást a lelkészektől. Igénylik a gyü
lekezet rendszeres látogatását -, bár
felmerült ezzel kapcsolatosan, hogy

foto

nehezen lehet otthon találni a min
dig „rohanó” családokat. Ezért kell
a presbitereknek is besegíteni ebbe a
szolgálatba. Ez is egyik módja a kap
csolattartásnak. Sok kérdés foglal
kozott a gyermekekkel és az ifjúság
helyes nevelésével. Előkerültek a tár
sadalomban való szolgálat, a beil
leszkedés nehézségei és azok feloldá
sa. Megbírálták a sajtót, lapunkat is.
Kérték, hogy ne kerüljön hibásan a
lapba a „Napról napra” rovat anya
ga, mert sokan olvassák naponkénti
bibliaolvasásuk segítőjeként. Igaz csák egyszer fordult elő, de a kérés
mögött lapunk szeretete rejtőzött.
Az, hogy olvassák, használják a la
pot presbitereink. A két konferen
cián mintegy 45-en szólaltak fel és
kérdeztek. Ez a résztvevők ötödét
jelenti! Színes, mozgalmas, családias
konferenciák voltak. Olyan presbi
terek gyűltek össze és beszélgettek
lelkészeikkel, akik felelősnek tudják
magukat gyülekezetük és az egész
egyház ügyéért.
Köszönet a szolgatársaknak! Raj
tuk is, múlott, hogy, ilyenek voltak
ezek a konferenciák. Az igehirdetést
és első előadást e sorok írója tartot
ta, de a második előadást egyik he
lyen Szabó Vilmos Béla hartai, a má
sikon Káposzta Lajos soltvadkerti
lelkész. A fórum vezetői Szabó Ist
ván dunaegyházi és Hafenscher Ká
roly csengőd-páhi-kaskantyúi lelké
szek voltak. Záró áhítatot Mik 6,8
alapján Szabó Vilmos Béla és Je
szenszky Tibor kiskunhalasi lelkész
tartott.
Köszönet a részt vevő preábitereknek! Azt kértük tőlük, mondják
el, mit várnak az egyháztól? Egyikük
találóan szólalt fel: mi is figyeljünk
arra, mit vár tőlünk egyházunk? Re
méljük, hogy a konferenciák adtak
feleletet kérdéseikre!
-y

Balikó Zoltán: Az Efezusi levél

Sajátos kihívás - őszinte felelet

E v an g élik u s S ajtó o sztály , B u d a p e st 1985

ÜLÉSEZETT A KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIA MUNKABIZOTTSÁGA

A rövid, de frappáns Bevezető-ben,
a Szerzőnek írt ajánlósorokban K á ld y
Z o ltá n püspök-elnök szenzációsnak
nevezi Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írt levelét. Olyan levél ez, mely ma
különösen is aktuális, hiszen „ma dön
tő számunkra tudni, mi az egyház, mi
célból van itt az egyház, mit jelent egy
háznak lenni egy bizonyos történelmi
helyzetben”. E rövid idézet közvetett
vagy közvetlen utalás egyben a levélről
való írás páratlan fontosságáfa, érté
kére, egyúttal a vállalkozás felelősségé
re is!
B a lik ó Z o ltá n pécsi lelkész úgy írt
k o m m e n tá r t erről a levélről, hogy jog
gal s méltán mondható vele kapcsola
tosan a „szerencsés találkozás” megje
lölés. E találkozási pontokat lapunk
hasábjain csak felvillantani tudjuk,
részletes szemléltetésükre nyüván nem
alkalmas egy hetilap.
E lm é le t é s g y a k o r la t sze re n c sé s ta lá l
kozása

Egyházi könyveink egyik harmadát
jelzi és jellemzi a túlságos elméletiesség,
a kérdéseknek elvi, tanitásbeli tisztázá
sa, érvek és ellenérvek konfrontálása,
anélkül hogy a felvetett kérdésekben
reális eligazítást adnának. Másik har
mada a gyors és hasznosságra törekvő
prakticizmus jegyében fogan, minden
napi kenyér akar lenni érzékelhető lel
ki-szellemi háttér, a vetés és aratás él
ménye nélkül. A fennmaradó harmad
ékeskedhet csak azzal a kiváltsággal,
hogy benne elmélet és gyakorlat har
monizál. Ilyet alkotni persze csak az
tud, aki hatalmas ismeretanyag birto
kába jutott az évtizedek során, de en
nek eŰenére elsősorban mégis szíve sze

rint való jó pásztor marad, mint akit
minden csak a Krisztusra és az Egyház
ra, Gyülekezetre nézve érdekel. E könyv egyetlen fejezete sem olyan,
hogy ne lüktetne benne az íróasztal és
a szószék, a paróchia és a nagy gyüle
kezet dinamikus ritmusa, minden örö
me és gondja. Erről a szintézisről a
könyv bármely Olvasója személyesen is
meggyőződhet.
F o rm a é s ta r ta lo m sze re n c sé s talál
ko zá sa

Tudom, hogy nem a forma a döntő,
a tartalomé mindig a döntő pozíció.
Dadogva is lehet csodálatos igazságo
kat hirdetni, hétköznapi stüusban is
lehet a számunkra fontos dolgokban
fényt és melegséget továbbadni. De
mennyire más, ha nagyszerű tartalom
lendületes, sodró, ékesen csiszolt for
mában adja m agát!'Ritka együttes az
ilyen, egyháztörténelmünk is csak a
legkivételesebbek között talál példát
reá. Az ígérői beszélni, tanítani, bi
zonyságot tenni sz ó b a n jóval könynyebb, mint írásban. M ert a szóbeli
közlésnél jelentős teret kap a beszélő
személyes szuggesztivitása, szavainak
hangsúlyozása, egész megjelenésének
metakommunikációja. írásban mind
ezt pótolni kell. És ha ez sikerül, mind
nyájunk örömére, gazdagodására sike
rül. Könyvünknek erről az erényéről is
a könyv olvasásakor próbát vehet.
T a n ítá s é s ev a n g e lizá lá s szeren csés
ta lá lk o z á s a

Ne tűnjék unalmasnak, ha e résznél
is a kettő gyakori elválására, a kívána
tos konszenzus elmaradására .kell utal
nom^ hiszen hány olyan példát tudunk
saját tapasztalatunkból, amelyben va

lamiképp együtt munkálkodott volna e
kettős, de mégis egy jelleg? A tanítás
nak bármely kérdésről vagy üzenetről
nem sok értelme van, ha benne nem
vibrál a személyes megszólító, életújító
erő. Balikó Zoltán Efezusi levél kom
mentárjában - az eddig megjelent kom
mentárokhoz hasonlóan, már abban is
érvényesül e kettős küldetés, hogy min
den fejezet ad tudományos alapvetést
és számadást a dolgokról, bibliai kife
jezésekről törli le a port az eredeti jelen
tés és értelem felmutatásával, a levél
egészén belül is állandóan keresi a kö
zös vonatkozási pontokat, magyaráz,
értelmez, tudományos szóval egzegetál,
és mire a M e d itá c ió részhez érünk, m a
gától értődőnek érezzük, hogy az el
mondottakból az következik, ami m ár
is szemünk elé kerül. A meditációk esz
mefuttatásaiból egyházi, gyülekezeti és
személyes életünkre vetődik számtalan
fénysugár. Ezek érdekességéről és hasz
nosságáról is személyesen tájékozód
hat minden Olvasó.
H itv a llá s o ssá g é s ö k u m e n ic itá s s z e 
rencsés ta lá lk o z á s a

Egyházunk tanító-hitvallói, ugyan
úgy mint egyházunk egész népe, min
dig is hangsúlyozták, hogy hitv&llásos
alapon való állásunk semmiképp nem
lehet akadály mások felé. Hitvallásos
ságunkhoz ugyanakkor ma már elvá
laszthatatlanul hózzátartozik az, amit
diakónia-teológiaként aposztrofálunk.
A szolgálat alapállásé ez. És jó látni, ha
bármely K o m m e n tá r , mely a B ib lia va
lamely könyvéről írattatik, ebben a
mentalitásban újra és újra megerősít.
Az Efezusi levél kommentárjának alcí
méül nemcsak az lett volna írható, ami

Ebben az esztendőben a Bulgáriai
Ortodox Egyház hívta meg Szófiá
ba a Keresztyén Békekonferencia
Munkabizottságát. A megjelent
vendégekkel együtt mintegy 110
munkabizottsági tag és KBK akti
vista ülésezett március 3-tól 7-ig a
Moszkva szállóban. Ez a konferen
cia a tavaly nyáron Prágában meg
választott új Munkabizottság első
gyűlése volt.
Áhítatot keltő, gyönyörű ortodox is
tentisztelettel kezdődött a bizottság
munkája.
Az első m unkanapon d r. T ó th K á 
r o ly püspöknek, a KBK elnökének

oda is került, hogy ti. „Gyakorlati ma
gyarázata lelkésztiársaim és bibliaolva
só testvéreim számára”, hanem elfo
gadható lett volna annak feltüntetése
is, miszerint „diakónia-teológia az Efe
zusi levélben”. Ennek a vonásnak a
jellegzetessége is nyeresége minden Ol
vasónak.
Manapság, az utóbbi években, gyak
ran lehetett olvasni-hallani az egyhá
zon kívül is arról, hogy ideje lenne a
könyv-ajándék becsületét visszaállíta
ni. Vagyis hogy egy könyv igényelt és
megbecsült ajándék legyen. Annak is,
aki adja és annak is, akihez megérke
zik. Sajtóosztályunknak ez a kiadvá
nya is olyan, hogy joggal részt vállalhat
a könyvajándék becsületének helyreál
lításában.
Győr Sándor

előadását hallgattuk és vitattuk meg.
Az elnöki beszámoló felhívta a jelenle
vőket Krisztusnak, a béke fejedelmé
nek követésére, majd figyelmeztetett
arra, hogy a KBK-nak ebben az esz
tendőben, amelyet az ENSZ a béke
évének nyilvánított, különlegesen fon
tos és felelősségteljes küldetése van.
A nemzetközi helyzetet alaposan ele
mezve olyan égető pontokra m utatott
rá az elnök, mint Dél-Afrika helyzete,
a közel-keleti tragikus állapotok és Latin-Amerika szabadságért vívott har
ca. Előadások és hozzászólások egy
formán óriási jelentőségűnek mondták
a novemberi, genfi csúcstalálkozót, an
nak is egy sokszor idézett mondatát:
„...m ert egy atomháború nem meg
nyerhető, elkezdeni sem szabad”.
Ugyancsak mindig visszatérő esemény
volt a konferencián a januári szovjet
nyilatkozat, amely - ismert módon javasolja, hogy 2000-ig meg kell szaba
dítani földünket az atomfegyverektől,
s amely javaslatnak akkor még wa
shingtoni fogadtatását nem ismertük.
A jövőre tekintve a legnagyobb hang
súlyt egy összkeresztyén béke-zsinat
terve kapta. Olyan cél és olyan feladat
a béke megőrzése és megteremtése,
amelynek érdekében végre tökéletes
egységben nyilatkozhatna földünk va
lamennyi keresztyén felekezete. „A
helyzetünk páraüan - m ondotta az el
nök - , ezért az egyházak feleletének is
egyedinek kell lennie”.
Ez a gyűlés köszönte meg dr. G ö rö g
T ib o r 13 évi, prágai munkáját. A főtit
kár s a bizottsági tagok meleg szavak

<fj. Kapowia

kal vettek búcsút az irodaigazgatótól,
aki március 15-vel szolgálatát Buda
pesten, az ökum enikus Tanács főtit
káraként folytatja s akinek prágai
munkáját valamennyien, nagyra érté
keltük. Egyúttal pedig köszöntöttük
az új irodaigazgatót, D u s ic z a Ferenc
református lelkészt, m ost induló szol
gálatát Isten szerető gondviselésébe
ajánlottuk.
Sok égetően fontos és izgalmas téma
sorából egyet szeretnék még kiemelni.
A M unkabizottság egy dokumentumot
bocsátott ki, amelyben támogatja Bul
gária és Rom ánia közös javaslatát a
Balkán-félsziget atom- és vegyi fegy
vermentes övezetté nyilvánításáról.
Szervezeti kérdésekben is döntést
hozott a tanácskozás. AMunkabizottság a KBK megnövekedett feladataira
való tekintettel szakbizottságokat ho
zott létre. Ezek a bizottságok bizonyos
szakkérdésekben segíteni hivatottak a
KBK munkáját. A most megalakított
albizottságoknak magyar evangélikus
tagjai is vannak.
Az ülés meleg, testvéri légkörű foga
dással ért véget, amelyet a Bulgáriai
Ortodox Egyház és M a x i m patriarchs
adott a M unkabizottság és a vendégek
tiszteletére.
Béke - olyan sürgető és oly nagy
ügy, hogy minden megmozdulás kevés
nek, halknak és kicsinek tűnik érdeké
ben. De ha ezt a keveset sem tesszük
meg, hogy tudnánk elszámolni néma
ságunkkal Isten előtt?
Szabóné M átrai Marianna

Evangélikus Élet 1986

„A népfőiskola vizsgáztatója
maga az élet”

AZ ELSŐ EVANGÉLIKUS
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Szám lás

„A népfőiskola évtizedekig szunnyadó ügye újra felvetődik” - olvas
hattuk a Magyar Hirlap január 30-1 szám ában, mely új népfőiskolakísérletről tudósít. Miért éledhet újjá a népfőiskola eszm éje? Medve
Imola újságíró válasza: „...lappangd igényt fogalm az m eg, fejez é s
elégít ki; hiányérzetet ellensúlyoz. Magyarul: szükség van rá.” A Ha
zafias Népfront legutóbbi kongresszusán Pozsgay Imre főtitkár is
pozitívan értékelte a népfőiskolái mozgalmat. Mindezek a Jelzések
flgyelméztetnek minket, hogy érdem es újra felfedeznünk csaknem
félévszázad os népfőiskola! örökségünket.
Mindenekelőtt a legilletékesebbet, az e lső magyarországi evangéli
kus népfőiskola alapítóját, Sztehlo Gábort kívánom megszólaltatni a
Nagyteresei Tessedlk Sámuel Evangélikus Népfőiskola körleveleiből,
értesítőiből Idézve. Sztehlo Gábor mint gyermekmentő lett Ismertté
ország-világ előtt. Most szeretném portréját új vonásokkal gazdagíta
ni, melyek későbbi gyerm ekm entő tevék en ységét is motiválták. Szteh
lo Gábor a lelkipásztor, a pedagógus, a kiváló szervező kerülhet
közelebb hozzánk.
Másik forrásom Sebők István volt népföiskolás, jelenleg P écelen élő
nyugdíjas p ed agógu s írásban is rögzített v isszaem lék ezésein ek gyűj
tem énye. S végül felhasználom a Népfőiskola többszáz oldalas, kéz
írásos jegyzőkönyvét, m elyet maguk a hallgatók készítettek. A lebilin
cselő krónika lapjait b ön gészve keresem a népfőiskola titkát.

Tanterem a Tessedik Sámuel evangéli
kus népfőiskolán
(Archív fotó)

Ekkor már rendelkezésre áll az
anyagi fedezet két egyszerű pa
rasztház felépítésére a nagytarcsai
gyülekezet által felajánlott terüle
ten. 1938 novemberére el is készül
a két 75-75 m2 alapterületű épület,
az úgynevezett „Finn Ház” a finn
testvérek adományából és a „Ma
gyar Ház” a hazai evangélikusság
áldozatkészségéből.
így érkezhettek meg november
15-en a népfőiskola első növendé
kei, szám szerint 12 parasztlegény.

önértelmezés

Az I. évfolyam

Sztehlo Gábor „Isten kezében”
című naplójában csak röviden
érinti a népfőiskola ügyét: „A nép
főiskolái mozgalom Grundvig dán
lelkész (meghalt 1876-ban) kezde
ményezésére és elgondolása falap
ján indult meg; később a finn pél
dák bátorítottak ^linket, és finn.
lelkészek segítettek...”
Ez a segítségnyújtás Sebők Ist
ván feljegyzései alapján a gyakor
latban a következőképpen valósult
meg: „1937 kora tavaszán mintegy
száz finn és néhány észt lelkészből
álló küldöttség érkezett északról.
Vendégeink meglepetéssel állapí
tották meg, hogy nálunk a parasz
tifjúság nevelésével a hat elemi el
végzése után csupán az irredentistar, militarista levente szervezet
foglalkozik általában. Látták,
hogy az ő népfőiskolájukhoz ha
sonló, általános műveltséget adó,
az egyház iránti hűséget fejlesztő,
erősítő intézmény a mi országunk
ban nem működik. Sztehlo, aki jól
beszélt finnül, bizonyára kifejtette,
hogy neki vannak ilyen irányú ter
vei, elképzelései, és hogy az igény
is él a magyar parasztifjúságban,
de az anyagi lehetőségek akadá
lyozzák a gondolat gyors megvaló
sítását.”

Ha valaki arra gondol, hogy a
város új kenyérgyárába hívjuk
„kenyérkóstolóra”, annak meg
mutathatjuk hol épült, sőt ízéről is
adhatunk tájékoztatást. Más ke
nyérszeletekről kívánok -írni la
punk Olvasóinak. Azokról, \ me
lyek Isten „kenyérgyárának” sop
roni gyülekezetében „sülnek” és
velük az utóbbi hónapokban meg
ajándékozott minket. Ezekben a
szeletekben így állt elénk:
A béke kenyere. Sopron és benne
a gyülekezetünk a főváros után a
legtöbb kárt szenvedte emberélet
ben és épületekben a második vi
lágháború során. 40 év után sokak
vszívében érlelődött a vágy, hogy az
áldozatok nevét örökítsük meg.
„A földön békesség” (Lk 2,14) hir
deti a két tábla két nyelvű feliratá
val és a nevek között ott vannak
azok, kiket 'a bombatámadások
szilánkjai halálosan megsebeztek,
volt diakonisszát szolgálatvégzés
közben, szülőket és gyermekeket
családi otthonukban...
A nemzetközi békeévben, ami
kor azokra gondolunk, akik nem
ehették a béke kenyerét,, azért
imádkozunk: Szerezz köztünk bé
két Urunk! De e béke ügyét nem
lehet egy évre korlátozni, hanem
szivünk utolsó dobbanásáig moti
válja szolgálatunkat Jézus szava:
„Boldogok, akik békét teremte
nek, mert ők Isten fiainak nevez
tetnek” (Mt 5,9).
A z éhezők kenyere. Vannak fia
talok, kiknek lelkiismerete feléb

(Archív fotó)

A további fejleményekről maga
Sztehlo Gábor így ír: „Finn vendé
geink hazafelé utaztukban, Bécs és
Ijerlin között 1500 pengőt adtak
össze az első magyar népfőiskola
létesítésére, pz az áldozatos szere
tet adott lökést ahhoz, hogy már
1937 nyarán az Evangélikus Miszsziói Egyesület és Baráti Mozga
lom találkozóján Gyenesdiáson a
gondolat testet öltött és 80 tag ön
kéntes háví megajánlásokkal meg
vetette az ányági alapokat. Köz
ben a finnek meghívására, Sztehlo
Gábor javaslatára egy nagytarcsai
parasztifjú, Sebők István 1937
őszén Finnországba utazhatott,
hogy részt vegyen az egyik finn
népfőiskola téli tanfolyamán.
Újra Sebők István emlékeit idé
zem: „1938 tavaszán népfőisko
lánk nagy körutazása alkalmából
tucatnyi nagyobb helységben, vá
rosban előadásokat tartottunk,
kórusműveket adtunk elő, és így
gyűjtöttünk a magyar népfőiskola
javara.” Ebbe a gyűjtőakcióba
1938 nyarán maga Sztehlo Gábor
is bekapcsolódik, aki feleségével
együtt csaknem három hónapot
tölt északi testvéreinknél, ahonnan
augusztus végén térnek haza Se
bők Istvánnal együtt.

1941-ben, már három tanév ta
pasztalatainak birtokában így jel
lemzi Sztehlo Gábor a népfőiskola
küldetését: „A népfőiskola nem is
annyira tudást és ismeretet akar
közölni, mint elsösorbani feladatá
nak a nevelést tekinti. Éppen ezért
a népfőiskola vizsgáztatója maga
az élet és éppen ezért bizonyítványt
nem adunk ki. A népfőiskola lé
nyeges és jellegzetes vonása éppen
az együttlakás és az általa kifejlő
dő közösségi élet.”
Végül így summázza a lényeget:
„Miért és mi ellen küzd a népfőis
kola? Küzd az új parasztemberért,
harcol a saját bűne (önzés, tudat
lanság, egykerendszer, városba
özönlés, lustaság stb.) és mások
bűne (megvetés, kihasználás, félre
vezetés stb.) ellen... Az igazi nép
főiskola megnyitja a szemet, növeli
a szaktudást,.feladatok vállalására
felvértez, értekeket tudatosít, de
mindezen felül adja azt, ami ezeket
a parasztság számára lendítő erővé
teszi...”

Életre nevelés
Napirend, tantárgyak, előadók
Sebők István, aki három eszten
dőt töltött a nagytarcsai népfőis
kolán, így emlékszik vissza a napi
rendre: „Az ébresztő elhangzása
után (fél 7-kor) reggeli torna kö
vetkezett, körülfutottuk néhány
szor a két épületet, s ezt követte a
mosdás, tisztálkodás. Ez a rend
szeresség is nevelő hatással volt a
rendszertelen paraszti életre szo
kott iíjakra. Reggeli és áhítat után
órák következtek 10-11 óráig,
amelyeket helyi előadók tartottak.
Sztehlo Gábor hittan, bibliaisme

ret és egyháztörténeti órákat tar egyedüli, aki a népfőiskola terüle
tott, úgyszólván minden nap. tet elhagyhatja.” Ezen kívül voltak
A helyi tanítók számtant, fogalma még naposok, fűtők, takarítók,
zást és helyesírást tanítottak.”
úgyhogy mindenkinek jutott vala
Ezen kívül a következő tárgya milyen feladat. Sztehlo szerint „a
kat oktatták még: Ének és zene, legfontosabb, hogy ezáltal a szol
néprajz,\ történelem és földrajz, gálatok által megtanulják a közös
egészségtan, állategészségügy, me ségi életet. Nincs rangkülönbség,
zőgazdaság. Gyakorlati tárgyak: mert aki az egyik héten gazda, a
háztartástan heti 12 órában ilyen másikon lehet napos és megfordít
témakörökben, mint főzés, egész va. Egymásnak szolgái vagyunk a
séges táplálkozás, beosztás, befő Jézus szeretetében.”
zés, háztartási számvitel, mosás,
A veszprémi református népfő
takarítás, terítés, vendégfogadás iskola egyik vendéghallgatója az
stb. Heti 6 órában volt kézimunka: alábbi lelkesedő sorokat írta a nép
népi hímzések készítése, ruhaterve főiskola jegyzőkönyvébe: „Megle
zés, otthoncsinosítás.
pett az önkormányzati szellem is,
Újra Sebők Istvánt idézem: „A ahogy zökkenő nélkül egyedül
népfőiskola tankönyveket nem végzik a népfőiskolások a munká
hásznált. Élő szó útján közölt isme jukat... Csak úgy lesz zavartalan
reteket és az előadó egyénisége ha és egyensúlyozott, természetes és
tározta meg az eredményeket. Elő önmagát megtalált az élet, ha a
adóink általában jól felkészült, az mélyből, a tömegekből jönnek fel,
ügy iránt lelkesedő és odaadó neve természetes kiválasztódás útján az
lők voltak. Alapvető kíváncsiságot, irányító erők...” Sztehlo Gáborok
vágyat kívántak felkelteni bennünk ról pedig így nyilatkozik: „ők a
a tanulás, önművelés iránt. A ma jövő számára dolgoznak. Iskola
guk által összeállított tematika sze példát szolgáltatnak a magyar élet
rint szabad előadás, megbeszélés és számára...”
megvitatás formájában közölték az
A közösségi élet egyik kohója az
ismereteket. A legtöbbjük faluku önképzőkör volt, melynek ülései
tató volt, így ismerték a falvak, a ről részletes krónika készült. Eb
parasztság problémáit. Egyszerű, ből idézem Sztehlo Gábort: „A kö
világos előadásmódra törekedtek s zösségben állandó súrlódás van,
így mozgatták meg a mi - olykor ha nincs, akkor már diktatúra van.
nehezen működő - fantáziánkat is. A népfőiskola hasonlatos egy he
Közvetlenségük feloldotta a tartóz gyi patakhoz, amelyben kövek csi
kodó, kisebbségi érzésekkel terhes szolódnak, súrlódnak finomabbá,
lelkületűnket. Az előadásokat szebbé.”
gyakran népdalok tanításával szí
S ő valóban meg is tett ezért
nezték. Fáradó, lankadó figyel mindent. Ha valaki megbetegedett
münket azután mindig dalokkal a népföiskolások közül, a paróki
élénkítettük. Különleges alkalma án a lelkészcsalád ápolta. Az utó
kat is szerveztek, amikor népi írók, gondozásról sem feledkezett meg,
vagy más kiemelkedő egyéniségek nyaranta végiglátogatta a volt
tartottak előadást.”
hallgatókat, és körleveleiben öröm
Ezek a vendégelőadók általában mel számol be arról, hogy legtöbb
a délutáni órákban jöttek ki Pest jük megtalálta helyét és szolgálatát
ről, köztük olyan ismertté vált mind a falu közösségében, mind
nagyságok, mint Erdei Ferenc, Ve pedig a gyülekezeti életben.
1
res Péter, Kodolányi János és még.
sokan mások, ugyancsak látoga
Tárlatok:
tást tettek a Györffy kollégium
„a továbbáradó szeretet”
diákjai. Az előadásokat estébe
Az egyre nehezedő háborús
nyúló beszélgetések követték,
melyben előkerültek a legégetőbb években is páratlan leleményesség
társadalmi kérdések is: földre gel és szervezőkészséggel fejleszti
form, agrárolló, parasztszövetke
zetek problémája. Az átlagban
19-20 éves parasztiíjak kezdték
forgatni Darvas József, Szabó Pál,
Féja Géza, Illyés Gyula és más ha
ladó költők, írók műveit.
De természetesen a gyakorlati
parasztmunka sem maradt ki a
tanmenetből, a hallgatók naponta
több óra fizikai munkát is végez
tek.

1939. januári körlevelében így
mutatja be Sztehlo Gábor a népfő
iskola önkormányzati rendjét: „A
fiúk maguk tartják fenn a rendet.
Heti munkabeosztás van. A gazda
felügyel az egész intézet rendjére.
A számadó a gazdasági ügyek ve
zetője. A kisbíró, mint küldönc az

4 2J éves
a soproni
Berzsenyi Dániel
Gimnázium

hogy bennük Jézusra találhas
sunk.” Jézus sebeinek az éhezők
ben történő gyógyítására és csilla
pítására a soproniak kenyerei is
belekerülhettek a kosarakba.
Gyermekistentiszteletek perselyei
(közel 5 ezer Ft) erre a célra bizo
nyítja, hogy megmozdult szívük és
nem sajnálták félretett pénzüket.
Csak érkezzenek meg időben a
„kenyerek”, hogy meg ne „keményedjenek”.

Altat
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Magyar múlt
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Magyar föld
Magyar könyv

I Ezcrmestefkedés

Részlet a népfőiskola órarendjéből

tovább az intézetet. Családi kap
csolatait is kihasználva a Stühmercsalád adományából egy harmadik
épülettel bővül az intézet. Nyaran
ta kéthetes tanfolyamokat szervez
vasárnapi-iskola vezetőknek és
gyülekezeti munkásoknak. 1940
nyarán tanyasi, szegény gyerme
kek számára üdültetést szervez a
népfőiskolát épületekben. 30 gyer
mek és 40 óvodás nyaralását bizto
sítja akkor, amikor egyre nagyobb
gond az ellátás.
Népfőiskoláink soha nem értek
el széles tömegeket. Sztehlo Gábor
erről így vallott: „Az Intézet fel
adata: nevelés. Nem lehetünk ezért
nagy, százas tömegeket mozgató
megmozdulás. Nevelni személye
ket lehet csak és személyes mun
kán keresztül. Éppen azért, mert
mi kezdtük a munkát, tudjuk is jól,
hogyan kell végezni. A népfőisko
lái munka egyes lelkek munkája és
soha nem sokaké. A mi Urunk is
mindig egyes emberekkel foglalko
zott, soha sem sokak megtérítése
volt feladata. És az egyes lelkektől
árad toyább a szeretet. És ha nincs
is nagy látszatja, mégis csodálatos,
hogy népfőiskolásokon keresztül
árad tovább ez a szeretet és nem
fogy el.”
Hiszem és remélem, hogy az idé
zett források segítségével újra föl
fedezett népfőiskolái örökségünk
ma is gazdagíthat minket és segít
het szolgálatunkban, nevelői mun
kánkban.
Gáncs Péter

Közösségi élet, önkormányzat,
utógondozás

(Archiv fotó)

Soproni „kenyérszeletek”
redt távoli földrész éhezői iránt,
így határozták el az énekelni szere
tő jánoshalmi Gerhát-testvérek (a
kvartett negyedik tagja Szegedről),
hogy beleéneklik emberek szívébe
az afrikai éhezők iránti felelőssé
get. Eljöttek Sopronba, elmúlt te
lünk leghidegebb hónapjában, át
kelve a „Duna jegén” megérkeztek
hazánk akkor leghidegebb városá
ba és énekeltek meleg sziwel, nívó
sán, összehangoltan egy órán ke
resztül. Bachtól, Bárdostól, Lassustól elindulva eljutottak a zulu és
angol nyelvű afrikai népénekekig.
Utolsó zulu énekük szövege: „Di
cséljük az Atyát, a szabadság
Urát, aki kiszabadítja a foglyokat,
és az éhezőknek kenyeret ad!”. Ez
összecsengett áz áhítat igéjével is:
„...mert éheztem, és ennem adta
tok...” (Mt 25,35). Valaki így fo
galmazta a hallottakat: „Ahogy
Tamásnak Krisztus sebeiben kel
lett bizonyosságra jutnia, úgy mi is
a szenvedő emberben: sebekben,
csonttá aszott testekben, jó szóra
sóvárgó szemekben, elhagyott öre
gek felénk nyújtott kezében, a sze
retet bármilyen formájára éhezők
ben találkozhatunk ma naponta
Mesterünkkel.. Fakadjon fel szí
vünkből az adni tudás forrása kö
zeli és távoli embertársaink iránt,

EBÉD,

A természet
világa

A z értékálló kenyér. Az, mely
puha marad évszázadok után is.
Valljuk, hogy Isten igéje mindig
frissen akar szólni, táplálni. Szel
lemi kincsek és értékek is nem
egyszer kaptak maradandó ragyo
gást, tartós értéket, de kívánatost
ízt azzal, hogy Isten „sütödéjébe”
kerültek, ahol az ige mondaniva
lója csiszolt szellemet, ízesítette az
ifjak lelkivilágát, iskola padjai
ban, gyülekezet templomában.

Ilyen hatások érték az ifjú Berzse
nyi Dánielt a soproni líceumban.
Megemlékeztünk róla egyik va
sárnap délután tartott gyülekezeti
alkalmunkon. Hollósy Elek fel
ügyelő így szólt: „Országszerte,
így'Sopronban is most e napok
ban emlékeznek meg nagy köl
tőnk, Berzsenyi Dániel halálának
150. évfordulójáról... Engedtessék
meg nekem is, mint a soproni Ber
zsenyi Baráti Kör, valamint a
Berzsenyi Gimnáziumban, a Ber
zsenyi dédunokák által alapított
alapítvány kuratóriumának is el
nöke és a soproni ev. gyülekezet
felügyelője, emlékezzek meg a hal
hatatlanság fényében ma is tün
döklő koszorús költőről,/Berzse
nyi Dánielről, aki 1796-ig volt az
ősi soproni ev. líceum tanulója, és
aki szent hajlékunkban hallgatta
az Isten üzenetét és vette magához
Krisztus testét és vérét. Az egész
ország emlékezik, mennyivel in
kább kell emlékeznünk arra az
egykori evangélikus diákra, aki itt
szívta magába, ebben a városban
és soproni iskolában mindazt, ami
egész életét vitte és emelte fel hal
hatatlan költőink sorába.” Stark
Bea, a költő gimnáziumának mai
diákja átéléssel szavalta a „Fo
hászkodást”.
Költészetének

gyöngyszeme és a hit puha kenye
re ez a vers. Utolsó verse mélység
felé tartó életünket olyan magas
latokra viszi, ahol Isten atyai keze
tart. „Bizton tekintem mély sírom
éjjelét!... ott is elszórt Csontjai
mat kezeid takarják.”
Az Élet Kenyere: Jézus Krisztus
ban áll előttünk, amint önmagát
kenyérként osztó kezébe szeg fúró
dik és így takarják keze majdan
csontjainkat. Ilyen gondolatok
foglalkoztattak, amikor nemrég
temetőnk felé tartottam, hogy
megállják Kőrös János testvérünk
koporsója mellett, aki a több mint
400 éves líceumunk történetében
40 évet töltött, kitartó szolgálat
ban, mint pedellus. A Berzsenyi
Gimnázium igazgatója úgy búcsú
zott tőle, mint hűséges munkatár
sától. Gyülekezetünk, mint hű tag
jától, aki aCköltőről elnevezett gim
náziumban végzett szolgálata
után, élete alkonyán is vallotta
Berzsenyi hitét: „Csontjaimat ke
zeid takarják”, mint hó a vetést az
új tavaszig.
Imádkozzunk a béke kenyeré
ért, adjunk asztalunkról kenyeret
az éhezőknek, maradjon puha ke
nyér Berzsenyi költészetének szel
lemi és hitbeli öröksége és tudjunk
úgy élni az Élet Kenyerével, hogy
amikor utoljára érezzük izét, jáija
át életünket ez a boldog bizonyos
ság, hogy az értünk meghalt és fel
támadott Krisztus kezei ott is
„Csontjaimat.. .takarják.”
Szimon János

Evangélikus Elet
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Ösztöndíjasunk levele

Magyar zászló Chicagóban

A Teológiai Szeminárium - madártávlatból
A Chicagói Evangélikus Teológiai
Szeminárium épületén magyar zászlót
cibál a goromba februári szél. Hiába,
a „Szelek Városában”, vagyunk, amely,
megjelölés nem csupán az időjárásra,
hanem a politikai, kulturális áramla
tokra is vonatkozik. Ám hogy kerül a
magyar trikolór egy amerikai középü
let homlokzatára? Hódításról azért
nincs szó, csupán arról, hogy egy ösz
töndíjas magyar „öregdiák” ma tart
beszámolót országáról és egyházáról.
Ebben a közösségben pedig az a szép
szokás él, hogy ha egy külföldi diák ad
elő, akkor kitűzik az illető ország zász
laját. (A mintegy háromszáz diákból
harmincán vagyunk külföldiek, de ér
dekes módon én érkeztem egyedül
Európából.)

változatosak, mozgalmasak. Jó látni,
hogy a lelkésznek mennyi segítője van:
az istentisztelet során is - igeolvasásra,
úrvacsoraosztásra, sőt igehirdetésre is
egyre több laikust vonnak be - , de az
egyházi adminisztráció minden teiületén is. A sokféle hangszer, az énekka
rok magas színvonalú szolgálata csak
emeli az ünnepélyességet. Mert errefelé
bizony nagyon szeretik a látványossá
got, a szenzációt. A minap hihetetlen
pompával fogadta Chicago a városba
visszatérő futballistákat,- akik meg
nyerték a bajnokságot. A város köz
pontjában, a felhőkarcolók tövében
állítólag közel millió ember ünnepelt,
táncolt. Másnap pedig a szomorú
szenzáció, a Challenger űrrepülőgép
tragédiája borított nemzeti gyászt az
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kilépett professzorok Christ Seminary
- Seminex néven külön teológiai sze
mináriumot alapítottak, amelyik a leg
szorosabban együttműködik a mi is
kolánkkal. A két intézmény szervezeti
leg önálló, de tanulmányi téren gya
korlatilag egyesült. Ez a kis epizód ta
lán bepillantást enged az amerikai egy
házak életébe.
Az Amerikán kívüli világról viszont
az átlagpolgár vajmi keveset tud. Bra
zil barátom jegyezte meg a napokban,
hogy valahol a külvilágban legalább
ötven halottnak kell lennie ahhoz,
hogy az illető országról egyáltalán em
lítés essék a hírekben. A tájékozatlan
ság ködének eloszlatására a személyes
' kapcsolatok kiválóan alkalmasak.
Gyülekezeti vendégszolgálataim során
erre igyekszem. A fantasztikus építé
szeti megoldásokat hamar megszokja a
szemem, a komputerekhez és az autó
csodákhoz bizony nem értek - viszont
az embert szeretném megismerni. Aki
nek szavát talán elnyomja a bömbölő
televízió hangja, aki úgy érzi, hogy el
törpül a felhőkarcolók árnyékában,
aki arcát veszti a tömegben. Az embert
keresem, hogy bennem is azt lássák
meg. Nem az idegent, nem az ellensé
get, hanem a barátot, a testvért.
Fabiny Tamás

Igénylem a meggyőződésből fakadó
szuggesztivitást.
a z e g y h á zh o z fűződő kapcsolatáról
kérdezi szerk esztő ség ü n k munkatár
sa B ach orecz Katalin.

- Művész úr neveltetésében milyen
szerepet játszott a hit? Gondolkodására
hatott-e az egyház? Életfelfogását for
mál ta-e?
- E rre a k é rd é s re a m i g e n e rá c ió n k 

Bánffy György színművészt olvasó
ink nemcsak úgy ismerik, mint a Jó
zsef Attila Színház tag|át, hanem mint
előadóművészt, aki szám os kiemel
kedő országos egyházi ünnepségün
ket is felejthetetlenné tette szavala
taival. Művészi hitvallásáról, a hitről,

Vas István

Hatvan napig bennem lakoztál.
Énbennem lépdelt könnyű lábad.
Voltam Galileád és Jeruzsálemed.
Amivel ostoroztak, belém vágott az ostor.
Kereszted szögei két tenyerembe szúrtak'
S egymásra helyezett két lábfejemen át.
Már hűlő oldalamba döfött az otromba dárda.
Sebembe dugta ujját a hitetlen Tamás.
Aztán te az égbe szálltál a te Atyádhoz,
Én kitettem a pontot a történet után
S a rostirónt letettem.

vább emberi érzelmeket, amiért - úgy
tűnik - önmagát kell odaáldozni. Ke
resztyén hitünk értelme is az, hogy ön
magamat áldozom - a másikért. Találkozik az Ön életében e kettő: hit és
művészet?

Eli, Eli, lamá sabaktáni?

A magyar zászló kitűzését azért ér
zem jelképesnek, mert évtizedek óta
először vált lehetővé, hogy egyházunk
ból valaki - a Lutheránus Világszövet
ség ösztöndíjával - Amerikában foly
tasson tanulmányokat. Milyen is ez az
ország? Különféle kép él bennünk az
amerikaiakról. Ami az európai utazó
nak először feltűnik itt: a méretek. Egy
110 emeletes felhőkarcolóban annyi
ember dolgozik, mint Siófok összla
kossága. Hihetetlenül fejlett az ipar, a
gépesítés - de sokfelé nagy a nyomor
is. Magas színvonalon lehet élni - de
ha valaki munkanélkülivé válik, min
dent elveszíthet. Főleg ha beteg lesz,
mert az orvosi ellátás vagyonba kerül,
és ilyenkor nincs betegbiztosítás.
Az egyházi életről el lehet mondani,
hogy templomaik általában tele van
nak, sok a fiatal is, az istentiszteletek

Mért hagytál azóta üresen?
Nyomaidat hiába keresem:
A pusztában sem tudom megtalálni.
Hol vannak a dombok, hol a kertek?
Elszáradtak mind a fügefák?
Nélküled a, világ nem világ.
Azt sem látom, hol állt a kereszted.
Húsz napja sincs, hogy bennem beszéltél.
Szívemre sütöttek szavaid.
Uram, mért hagytál magamra itt?

c

országra. Egy sikerekhez szokott, azon
nevelt nép döbbent értetlenséggel állt a
kudarc ténye előtt. A büszke amerikai
zászlók félárbocon szomorkodtak.
Említettem, hogy egy napra magyar
zászló lengett az itteni teológiai akadé
mia épületén. Nem is egy iskola ez,
hanem kettő, közös épületben. A taní
tásában rendkívül konzervatív evangé
likus Missouri zsinatból ugyanis mint
egy tizenöt éve kivált számos lelkész,
professzor és gyülekezeti tag, mert lel
kiismereti és hitvallási szabadságuk
ban korlátozva érezték magukat. (Az
említett egyháztest evangélikus ugyan,
de ökumenikusán teljesen elzárkózó,
így nem tagja a Lutheránus Világszö
vetségnek sem. Elzárkózik a másik há
rom evangélikus egyházzal való egye
süléstől is, amelyek pedig 1988-ra
unióra lépnek.) A Missouri zsinatból

A z t h is z e m , h o g y a z e m b e r é n jé n e k
le g m é ly é n m ű v é s z e t é s h i t ö s s z e fo n ó d ik .
A z , h o g y én h is z e k , a z t n e m tu d o m k i 
k a p c so ln i, m in t e g y r á d ió k é s z ü lé k e t,
v a g y f ű t é s t , e g y e tle n g o m b n y o m á ss a l.
A z k e r in g b e n n e m to vá b b , é s n y ilv á n 
való, h o g y a z e lé m k e r ü lő m ű v é s z i f e l 
a d a to k m e g é r té s é h e z , á té r z é s é h e z é s to l
m á c so lá s á h o z u g y a n a zo n a z a p p a rá tu 
so n k e r e s z tü l j u t o k el, a m e ly ik b ő l a h it
v é rk e rin g é se sin c s k ik a p c s o lv a . K ü lö 
n ö sk é p p e n á ll e z a z o n p r o d u k c ió im r a ,
a m e ly e k m é g e ze n f e l ü l a h a z a , a n e m z e t
n a g y k é rd é s e iv e l fo g l a lk o z n a k . I t t e g y 
sz e rű e n e lv á la s z th a ta tla n a h it é rz é se a
h a z a , a n ép , n e m z e t jö v ő jé b e v e te tt k é r 
d é sé tő l.
- A versek, melyeket Művész úr

Miért van azóta bennem éjfél?
Feltámadás szele mindig újra
Fúj a földön - fújj hát rajtam át,
Pusztaságom odvaiba fújva
Oszlasd szét a kétely zavarát,
S új Kezdet lesz, ami már kiszáradt:
Hajtasd ki megint a pálmafákat!
Te, aki nem űzted el Tamást sem,
Bár boldog, aki hisz, ha nem is lát,
Ugye megadod, hogy újra lássam
Szép arcod hitető sugarát?
Virraszt velem a türelem,
S könyörög a kétely és a hűség:
Támadj fel már bennem, örök Húsvét!

mond, önálló előadóestje, „A legna- 1
gyobb magyar”, mely Széchenyiről
szól, laikusokban azt az érzést keltik,
hogy hazafiság és hazaszeretet különö
sen is sokat jelent az ö n számára.
- V a ló b a n . K é t m é ly é s é r te lm i s z in t

A Názáreti Jé zu s története - 1985.

Filmbarátok kiskönyvtára

Egy evangélikus filmrendező

j

H u s z á rik Z o ltá n
Alig öt esztendeje, hogy Huszárik
Zoltánt 50 éves korában elragadta a
halál, s nevét máris kezdi befedni az idő
pora. Művészetét még nem próbálták
mélyrehatóan elemezni, átfogóan érté
kelni. Mintha csak a múlandóság,
mellyel filmjeiben birkózott, így állna
bosszút azon, aki le akart számolni ve
le. És most valaki mécsest gyújtott a
sírján. Szerény kis láng, mint ahogyan
aprók a temetői mécsesek, de élesztik
az elhunyt emlékezetét. A sorozat,
amelyben megjelent Z a y L á s z ló kis
könyvecskéje, egyszerű keretet nyújt.
Százhúsz, tenyérnyi oldal, de arra ele
gendő, hogy a szerző meleg fénnyel fel
villantsa a tovatűnt alkotót - azzal a
reménységgel, hogy lesz nagyobb sza
bású folytatása az életmű rejtett értékei
kibontásának.
A szerző módszere szerény, de ezzel
tesz nagy szolgálatot: Huszárik Zoltán
saját vallomásaival és egykori filmkriti
kák mozaikjaival kíséri végig a külső
méreteiben nem nagy, mélységében an
nál lenyűgözőbb életművet. Huszárik
megnyilatkozásai segítenek megismer
nünk az alkotót és alkotási szándékait.
Kritikusai egykori megnyilvánulásai
között is van néhány nagyon találó.
Somlyó György nevét ki kell emelnem,
mert a tanulmányából vett idézetek ta
núsága szerint beleérző művésztársa
volt Huszáriknak, noha egészen más
művészeti területen mozogtak. %
ö t rövidfilm és két nagyfilm - ennyi
az egész, ami maradandóságot biztosít
hat neki. Az E lé g ia lovak sorsáról szól,
ha túl egyszerűen próbálom összefog

lalni Assisi Ferenc módjára megérezteti
bennük az ember testvéreit, és búcsúzik
tőlük, hiszen lassanként kiszorítja őket
a civilizáció. Az A m e r ig o T o l a fehér
várcsurgói származású világhírű szob
rászt hozza közel Rómából és falujából
egy
felejthetetlen
portréfilmben.
A T is z te le t a z ö r e g a s s z o n y o k n a k rán
cos, vén falusi asszonyarcokkal megrá
zó emléket állít a névteleneknek és saját
nagyanyjainak. „Szeretném éltetni azo
kat, akik itt múlnak el értelmetlenül a
szemem előtt”, mondta erről a filmjé
ről, melyet - szeretnénk felordítani,
amikor leírjuk I egy neves fővárosi mo
ziban kifütyültek. A p ia c e r e (Tetszés
szerint) az utolsó a kisfilmek sorában:
temetések látványával „sírközeiből néz
az életre” - ahogyan maga mondja
filmjeiről. Egyik kritikusa helyesen ál
lapítja meg e rövidfilm mondanivaló
ját: „Az élet csak a halál felől értelmez
hető”.
A S z in b á d o t nem kell bemutatnom.
Zay László nem csökkenti értékítéletét
a legnagyobb alkotásokhoz gyakran
hozzáfűzött óvatos „egyik” jelző bizonytalanításával, és igaza van:
„A Szinbád a legszebb magyar film.”
Nem „egyik” legszebb magyar film.
A sikert is meghozta az alkotónak: a
premier után, tíz év alatt a haláláig,
négyezer előadáson több mint félmillió
néző látta (a szerző adatközlése). S oly
kor azóta is adják.
Ebben a. filmben az író Krúdy, az
alkotó Huszárik és a színész Latinovits
nagysága, az azonos húr, a gordonka
hang búgása találkozott. Múlt és jelen

- Szavalataiban gyakran visszatér a
hithez, a biblia világához. Mire ez a
beszélgetés megjelenik, addigra túl lesz
egy előadáson, melyet a budavári evan
gélikus gyülekezetben tart, ilyen címen:
Vallomások a keresztről - versben.
- Ig en . A vá rb eli e lő a d á s e g y vá lo g a 
tá s m e g sz ó la lta tá s a le sz, a m e ly o ly a n
k ö lt ő k , ír ó k m ű v e ib ő l a d r é s z le te k e t,
a k i k sz e re n c sé re h o z z á m h a so n ló a n , a z
é le tü k b e n e z t a k a p c s o la to t n e m c s a k
fo r m á lis a n , h a n e m m é ly e n é lté k m e g , á t
é s végig. E s e g y le m e z is k é s z ü lt, m e ly 
n e k b ib lia i sz ö v e g é t - te r m é s ze te s e n k é s z e n k a p ta m . S z a k a v a t o tt v á lo g a tó k
á llíto ttá k ö ssze , s e z e k e lm o n d á sá t h a l
la tla n u l é lv e z te m , k é t o k b ó l. A z e g y ik
o k , tu d ta m , h o g y e z e n k e r e s z tü l s o k a k 
h o z elju t. A m á s ik p e d ig a z , h o g y m ily e n
c so d á la to s n y e lv e z e te n vo lt m in d a z leír
va, a m it o lv a sn o m k e lle tt, h is ze n a K á ro li B ib liá b ó l k é s z ü lt e z a le m e z.
- Szerepeiben olyan átéléssel ad to

A ro stiró n t letettem

A szeminárium énekkara

n a k k ö n n y ű ig en n el-vá la szo ln i. É n eg ri
csa lá d b ó l s z á r m a z o m , o t t vo lta m k is g y e 
re k . S z ü le im , n a g y szü le im , ro k o n sá g o m ,
b a rá ta im , ism erő seim te m p lo m b a já r ó k
v o lta k . A b b a n a z id ő b en a z e lle n k e ző je
le tt volna fu r c s a . R e n d sze re s h itta n ó r á k
v o lta k a z elem ib e n , a zu tá n e g y h á z i g im 
n á ziu m b a já r ta m , a h o l erre n a g y s ú ly t
f e k t e t t e k . N e m m e llé k e s é s n e m k ie g é 
s z ítő , h a n e m f o n t o s tá r g y vo lt a h it- és
e rk ö lc sta n , a h o g y e z t a k k o r ib a n n e v e z 
té k . R e n d k ív ü l lén ye g es vo n á sa n e v e lte 
té s e m n e k , h o g y h itb e n n e v e lte k is k o lá 
b a n é s s z ü le im e g y a rá n t. í g y k ö n n y ű
is te n h ív ő k é n t é s va llá so s e m b e r k é n t f e l 
nőni. É s a m it a z e m b e r g y e r e k k o r b a n
m a g á b a sz ív , a z t a sírig n e m v e sz th e ti el.

eggyé válik az emlékezés1csodájában,
bemutatóját ö z v e g y Huszárik Jánosné
amely varázslatos fátyolként borul rá
született Pálinkás M ária mellett néz
az életünkre. (Ehhez segített negyedik
tem végig, ő nagyon értette a filmet
nek a kongeniális operatőr, Sára Sán
egyébként... Sőt néha megkérdezte tő
dor.) Ez a film az időtlenség élményével
lem, hogy ,érted te ezt, Juditka?’”
ajándékoz meg bennünket, akik az idő
Hadd tegyem hozzá, hogy a szülőföldi
foglyai vagyunk. A kis könyvecske
népi örökségben evangélikus volta is
címlapja mesterien találó: Huszárik
benne rejlett. „Kevés olyan megrendí
töprengő arca mögül Latinovits Szintő, lélektisztító élményem volt, mint a
bádjának elmosódott portréja tűnik
Biblia; kevés olyan meggyőző tanítás
elénk (Orosz István munkája).
ból merítettem, mint Pál apostol leve
A Szinbáddal ellentétben a másik, az
leiből, szeretethimnuszából. Újra és új
utolsó nagy filmjét, a C s o n tv á r y -t értet
ra visszatérek hozzájuk.” Ezt az önval
lenség fogadta. Zay ítélete más: „H u
lomást is Zay László kis könyve őrzi.
szárik Zoltán művészetéhez csak
Korai vége fájdalmas emléket, szo
Csontváry-filmjén keresztül lehet eljut
morú hiányt hagyott hátra bennem.
nunk” - mondja ki, ha nem is nyelvta
A Csontváry-filmről bemutatója után
nilag, mert „talán”-t és kérdőjelet he
a Diakonia 1981/1. számában írtam lyez melléje, de szövegének összefüggé
szembeállva az általános kritika leki
se szerint egyértelműleg. Idézi Huszári- . csinylésével. Éjfél felé hívott fel telefo
kot is: „Csontváry én vagyok.” És hoz
non. Mintha régi, azonos gondolkozázáfűzi a film elkészülésének alapvető
sú barátok lettünk volna, úgy beszél
tragikumát, hiszen a Huszárik által fő
gettünk. Éreztem rajta, mennyire hálás
szereplőnek szánt színész akkor már
minden értő szóért. Szinte nyúlt a bará
halott: „Latolgathatjuk, milyen lett
ti kéz után. S én akkor nem foghattam
volna a film, ha címszerepét Latinovits
meg a kezét. Vándofútjaim egyike előtt
Zoltán játszhatta volna.”
álltam, a távoli Albion partja vonzott.
Huszárik Zoltán műveiben - jól látja
Azután meg m ár késő volt: mielőtt sor
a szerző - képzőművészi adottsága és
került volna hosszabb találkozásunk
zenei érzéke egyesül filmalkotó tehetsé
ra, dermedten hallgattam a rádióhírt,
gével. S alkotásai nyitjául ismételten
az éjjel megállt a szíve.
idézi vallomását a falusi nép művésze
„Az ember legalább egy lábnyomot
tének, dalkincsének szürrealizmusáról.
akar hagyni maga után, nem többet” Onnét, Domonyból hozta magával a
mondotta. Gyújtsuk meg néhányan a
valóságfeletti és mégis valóságos művé
mécsest a sírján, érdemes ezt a lábnyo
szi alkotómódot. Máriássy Judit - ezt
mot pislákoló fénnyel megvilágítani.
Zay könyvecskéjéből tudom - egy rá
Mi leszünk gazdagabbak a múlandó
dióadásban így számolt be: „Nekem
ság porában.
felejthetetlen emlék,' hogy a C s o n tv á r y
Veöreös Imre

r ő l e re d ő fo r r á s a van e n n e k a z é r z e lm i
tö ltö tts é g n e k . A z e g y ik ily e n o k , m e ly
a n n a k a tö r té n e lm i h e ly z e tn e k a f e l is m e 
ré s é b ő l a d ó d ik , m e ly e t k ö ltő in k k ö ltő ie n
- s z á n d é k o s a n h a lm o z o m e z t a k é t
s z ó t - , a z it t é s m o s t fo g a lm á v a l ír n a k
le. F ö l k e ll m é rn i, h o g y a tö r té n e le m
je le n h e ly z e té b e n m i t te h e tü n k a z é r t,
h o g y e ze n a fö ld d a r a b o n a z itt élő tíz m il
lió e m b e r le lk é b e n , fia ta ls á g á b a n , g y e r e 
k e ib e n , jö v ő jé b e n m e g m a ra d h a s so n m a 
g y a r n a k . N e m k ö n n y ű - é s n e m is vé le t
le n ü l k e z d t e m a z z a l, h o g y a tö r té n e lm i
h e ly z e te t reá lisa n fö lm é r v e k e l l e n n e k a
fe l a d a tn a k n e k ilá tn i. M e r t m in d e n o ly a n
v á g y a k o z á s va g y e lk é p z e lé s , m e ly k i 
h a g y ja a tö r té n e lm i h e ly z e t reá lis f ö l m é 
ré sé t, illú z ió k a t k e lt.
A m á s ik s z in té n é r te lm i o k é s o k o s k o 
d á sb ó l k i k ö v e tk e z t e th e t ő o k . É v s z á z a 
d o s c sa p á s o k , tö r té n e lm i s z a k a d é k o k
u tá n e lé r k e z tü n k e g y o ly a n - u g y a n c s a k
tö r té n e lm i - h e ly z e tb e , a m ik o r b iz o n y o s
g a z d a s á g i fe j lő d é s é s á lta lá n o s j ó l é t i
s z in t e m e lk e d é s e u tá n e g y r e in k á b b
s z ü k s é g van a s z e lle m i s z in t e m e lé sé r e is.
E z é r t a sz ín é s z , a k i h iv a tá s á tó l >- h a
ig a zá n s z ín é s z i e lh iv a to tts á g a van - n e m
v á la s z th a tja e l a n é p m ű v e lő i fe l a d a to t
se m , m e g k e l l ra g a d jo n m in d e n t, h o g y a z
é v s z á z a d o s n e h é z s é g e in k b ő l m o s t f e l 
e m e lk e d n i k é s z é s fe le m e lk e d n i tu d ó n ép
n e c s a k a n y a g ila g , h a n e m tu d a tila g , s ő t
n e c s a k n e m z e t- tu d a tila g , h a n e m e u ró p a - tu d a tila g is m ű v e lte b b , sz é le se b b lá 
tó k ö r ű e m b e rré vá ljék.

- Mint hívő emberek, szembesülünk
korunk kihívásaival, melyekre hitünk
ből fakadó- válaszokat kell adnunk és
természetesen vállalnunk kell ezeket a
kihívásokat. Melyek azok a kihívások,
mellyel egy színművésznek szembesül
nie kell, vállalnia kell?
- E z e d d ig a le g n e h e ze b b k é rd é s e .
A g y a k o r la ti é le tb ő l a z t a v á la s zt s z ű r h e 
te m le, h o g y a s z ín é s z a n e h é z s é g e k k e l

é s e z e k k e l a k ih ív á s o k k a l n e g a tív m ódon
tu d c s a k ta lá lk o z n i. N e v e z e te s e n , h a üres
a n é ző té r, h a n e m jö n n e k e l a m eghirde
te t t elő a d á sra . E z k ih ív á s . D e en n ek a
k ih ív á s n a k m á s m ó d o n n e m le h e t m eg fe
lelni, m in t ú g y , h a tiz e n , h ú sz á n , vagy
ö tven e n ü ln e k a n é z ő té r e n , a z o k szám ára
u g y a n o ly a n tö ltö tts é g g e l, h itte l, m eg 
g y ő z ő d é s s e l m o n d a n i e l a m ű s o r t, hogy
a z t a k is e b b r é s z a n a g y o b b rész fe lé
to lm á c s o ln i tudja.
H a a k ih ív á s o k r ó l b e sz é l, k én ytelen
v a g y o k a s z ín é s z i h iv a tá s o m m e lle tt a
n é p m ű v e lő i h iv a tá s t ú jb ó l e m líte n i. E b
b ő l fa k a d ó a n v á lla lta m e l a p a rla m en ti
k é p v ise lő i m e g b íz á s t, m a jd a választás
u tá n a m a n d á tu m o t. E z t a h e ly e t - az
o rszá g le g m a g a sa b b te s tü le té b e n való
h e ly e m e t is a rr a s z e r e tn é m fö lh a szn á ln i,
h o g y m in d e n f ó r u m e lő tt h ir d e sse m , szo l
g á lja m a z im é n t m á r v á z o lt eszm é im e t,
e lk é p z e lé s e im e t, a m it ta lá n e g y szín ész
sz á já b ó l s o k s z o r in k á b b elfo g a d n a k,
m in t e g y ta n á r v a g y p o li ti k u s szájából.

„

- Művész úr élete egészen szorosan
is kapcsolódik*egyházunkhoz, hiszen .
Akadémiánkon beszédtechnikát, szép
magyar beszédet tanít. Valljuk, hogy az ,
igehirdetés minden szón keresztül, ha
úgy tetszik a suta beszéden keresztül is
hathat. Művész úr mégis vállalja a teo
lógusok tanítását, hogy a szép magyar
beszédet ezáltal is közvetítse. Mennyire
érzi, hogy ez része a lelkészi szolgálatra
való felkészítésnek?
- H is z e k a b b a n , h o g y I s te n ig éje hat
- m in d e n k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t h a t. D e ha
m á r a z elő b b k ih ív á s o k r ó l b e s z é lt, a k k o r
h a d d m o n d ja m e l a z t, h o g y k o ru n k b a n
van o ly a n fa jta k ih ív á s is, a m e ly ik e g y 
sz e rű e n a z e m b e r e k fe lfo g ó k é p e s s é g é t,
fig y e lm é t le te rh e li é s e z á lta l a z t n eh ezeb 
b en te s z i a lk a lm a s s á a rr a , h o g y Isten
ig é jé t m e g h a llja é s b e fo g a d ja . H a jn a ltó l
k é s ő e s tig á r a d a z in fo r m á c ió tö m e g e az
á lla m p o lg á ro k f e l é , a m i a z e lő tt n e m volt.
N e m vo lt e g y - k é t é v tiz e d e m in d e n k in é l
rá d ió , é s h a n e m v o lt ú js á g o lv a só em ber,
k e v é s in fo rm á c ió j u t o t t e l h o z z á a n a g y 
világból. E b b e n a h e ly z e tb e n a h e ti egy
is te n tis z te le n s z á m á r a s o k k a l eg yed 
u r a lk o d ó b b é s m o n o p o lis z tik u s h e ly z e t
b en vo lt a z ig e h ird e té s, m in t m a , a m ik o r
re g g e l fe lé b r e d é s k o r a z a z e ls ő , hogy
k in y itjá a r á d ió t é s e s te a ty-hriűsor vé
g é ig , ö m lik , ö m lik a z a g re sszív t zenével
m e g tá m o g a to tt, a g re sszív e n m e g fo g a l
m a z o tt é s s o k s z o r a g re s szív e n e lm o n d o tt
in fo rm á c ió . E z is e g y k ih ív á s , a m it ne
k ü n k - tö b b e k k ö z ö t t - ú g y k e l l fo g a d 
n u n k , h o g y a z I s te n i g é j é t o ly a n m agas
m e ste r s é g b e li tu d á s s a l to lm á c s o lju k ,
a m e ly s z u g g e s z tiv itá s á v a l fö l v e h e t i a
v e rs e n y t a z elő b b e m lít e tt in fo rm á c ió á ra d a tta l.
V a n m é g va la m i, a m it é n sz e m é ly e s
é r z e lm i é le te m b ő lfa k a d ó a n is fo n to s n a k
ta r to k a le lk é s z k é p z é s b e n . E z p e d ig a z
elő b b m á r e g y s z ó b a n e m lít e tt tu d á s: a
sz u g g e s z tiv itá s . H a n e k e m v a la k i b á rm i
rő l b e s z é l — a k á r e g y tá r sa sá g b a n - , és
a sa já t m e g g y ő z ő d é s é b ő l f a k a d ó , h itével
m e g tö ltö tt s z u g g e s z tiv itá s s a l á r a d fe lé m
m o n d a n iv a ló ja — b á r m ir ő l b e szé lje n
s o k k a l in k á b b m e g r a g a d b e n n e m , m in t
h o g y h a e z t m e g g y ő z ő d é s n é lk ü l i m o n o 
to n e g y h a n g ú s á g g a l te s z i m e g . M é g a k 
k o r is, h a a sz ö v e g b e tű r e u g y a n a z . E z é r t
ig é n y le m a s z ó s z é k r ő l is a z t a m e g g y ő z ő 
d é s b ő lfa k a d ó s z u g g e s z tiv itá s t, a m i e g y 
r é s z t e lh ite ti ve le m , h o g y a z ille tő elh iszi,
a m it m o n d ; m á s r é s z t e lh ite ti v e le m , h o g y
a z ille tő n e k f o n t o s a z, h o g y elm o n d ja ,
h a r m a d r é s z t, e lh ite ti vele m , h o g y a z ille
tő n e k f o n t o s a z , h o g y én m e g é r ts e m és
h a z a v ig y e m . M in d e b b ő l k ö v e t k e z i k ; én
e z t a z é r t v á lla lta m , m e r t f o n t o s n a k ta r 
to m a z t, h o g y a z e m b e r e k s z á m á r a a 20.
s z á z a d végén is m in é l tö b b é s m in é l m é 
ly e b b m o n d a n iv a ló ju s s o n e l Is te n ig éjé
b ő l é s a z e h h e z f ű z ö t t e m b e ri, e rk ö lc si
erő b ő l.
- H a az Ön hitvallásszerű gondola

tait hallgatja az ember, akkor az a be
nyomása támad, hogy a következő sze
repekre való felkészülése az életének
csak egy része. Van tehát az Ön művé
szetének egy sokkallta fontosabb,
örökérvényű igazsága?
- V a n e g y á lta lá n o s , e g y e m b e ris é g e t,
h a z á t, c sa lá d o t é r in tő m e g g y ő z ő d é s ,
a m e ly a z eg é s z é lé te m e t á tfo g ja é s á tfű ti,
é s e z e k b e n - j ó l é r z i - e g y - e g y sze re p re ,
m ű so rra va ló fe l k é s z ü l é s c s a k e g y m o 
z a ik k o c k a . T a lá n a z o k a m ű v é s z e k le g y e n e k k é p z ő - va g y in te r p r e tá ló m ű v é 
s z e k —, a k ik b e n n in c s h a tá r o z o tt e g y é n i
sé g , h a tá r o z o tt tu d a t, h a tá r o z o tt elvi
tis z tá z o tts á g ö n m a g u k k a l é s ö n m a g u k
é le té v e l k a p c s o la tb a n , a z o k ta lá n n em
k é p e s e k a rr a se m , n o g y é le tü k e g y m o 
z a i k já t ú g y tu d já k m e g o ld a n i; h o g y ez
b e ille s z th e tő le g y e n e g y fő v o n a lb a . E z e k
ta lá n s z é te s ő b b e k va g y tú l s z ín e s e k . L e 
h e t e n n e k e lő n y e is. E n a z o n ly m a z t val
lo m , h o g y m in d e n m u n k a , m in d e n f e l 
a d a t e g y m o z a ik k o c k a k e l l le g y e n egy
é le t ivéb en , e g y é le t m u n k á já b a n . H o g y 
h a m a jd e g y u tó d k im e g y a te m e tő b e és
m e g lá tja a f e j f á n a n e v ü n k e t, a k k o r ne
c s a k a z ju s s o n e sz é b e , h o g y lá m -lá m , ez
e g y s z ín é s z vo lt, h a n e m h o g y e z a szín é sz
é le te m u n k á já v a l k i is a k a r t v a la m it f e 
je z n i. V a la m it s z o lg á ln i a k a r t.

A m ai vasárnap egyházunk rend
je szerint a konfirmáció napja. .
Az idei, korai húsvét m iatt ezt a z ,
ünnepet gyülekezeteink különbö
ző időpontokban tartják, ezért
egyházunk kiem elkedő esem énysorozatára visszatérünk.
A m ai vasárnap konfirmandusaira
az alábbi igével kívánjuk Isten ál
dását. „Adjad, fiam, a te szívedet
nékem , és a te szem eid az éh
utaimat m egőrizzék." (Péld 23,26)

____________________J

K Á L D Y ZO LTÁN

A MAGYARORSZÁGI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
ELN ÖK SÉGÉNEK ÜLÉSE

Egyházunk diakóniai szolgálata intézményes diakónia
(II. rész)
Jézus példája
Jézusnak nemcsak a kereszten
mutatott áldozata forrása a diakóniának, hanem a példája is. Azok a
„nagy” lutheránus teológusok,
akik féltik kimondani ezt a szót:
„példa, Jézus példája”, azokra én
nem tudok figyelni, mert nem bib
likusok. Jézus százszor elmondta:
ahogy én, úgy ti is.” Csináljá
tok utánam. Ettől nem kell félni.
Legfeljebb hozzá kell tenni - ne
hogy félreértés legyen - , nem a ma
gunk erejéből megy a követés - és
ez nem is egyszerűen „utánzása”
Krisztusnak -, hanem a Krisztus
tól kapott erővel megyünk Utána
és követjük példáját.
Igen, az O példája. Az egész Új
szövetség ezzel van tele, éspedig
sűrűn, hogy Jézus hogyan muta
tott és végzett diakóniát. Itt gon
dolok most - ritkán szokták emle
getni - a kísértés történetére, ami
kor a Sátán azt mondja: „Változ
tasd a követ kenyérré”. Jézus lesöpri a Sátánt, amikor azt mondja:
„Nemcsak kenyérrel él az em
ber...” Ha Jézus megteszi, lehetett
volna belőle jó „kenyéradó”. Az a
nemzedék ehetett volna éppen ke
nyeret, de utána elfogyott volna és
abból mi ma már nem ennénk. Sze
rencse, hogy Jézus Krisztus a testét
adta eledelül és italul és nem a kö
veket változtatta kenyérré, mert Ő
nem ott akart csak éhséget meg
szüntetni, hanem a világ éhségét
akarta elvenni. A másik nagy mu
tatvány, föl a templomra. „Ugorj
le” - mondta a Sátán. Miért ne
ugorhatott volna? Csodálatosan
megtapsolták volna. Csakhogy ez
zel Jézus önmagát szolgálta volna
és ez nem lett volna diakónia. „Ne
ked adom a világ összes országát”
- ígérte a Sátán. De Jézus így vála
szolt: „Meg van írva: csak a te
Uradat, Istenedet szolgáld...”.
Nem óhajtott uralkodni, mert
szolgálni akart. Az egész kísértés
történet alap-történet a diakóniai
teológiához. Ezt .tessék egyszer vé
giggondolni.
Az úrvacsora szereztetésénél Jé
zus a testét és vérét adja a kenyérbárt és borban. Rögtön utána
mondja el a nagyon jellemző taní
tást. „Ki a legnagyobb?” „Én pe
dig olyan vagyok közöttetek, rtiint
aki szolgál.” Ki a nagyobb, az, aki
az asztalnál ül, vagy aki felszolgál?
Felelet: „Én olyan vagyok közötte
tek, mint aki felszolgál.” Miután
előzőleg már fel is szolgált. Kenye
ret és bort adott. Később pedig a
kereszten megfeszített testét és ki
ontott vérét. A z a nagyobb, aki fe l
szolgál! Jézus erre maga mutatott
rá a saját példájával! Az egyház
ban igenis komolyan meg kell ta
nulni, hogy az a legnagyobb, aki
felszolgál! Jézus is ezt tette a ke
reszten.
Nem is lehet „felszolgálni” a
másiknak másképpen, csak önma
gam odaáldozásával. Az „élet ke
nyerét” csak önmagam feláldozá
sával szolgálhatom fel. A legszebb
példát, a „lábmosást” most nem
akarom külön kiemelni. De ott Jé
zus azt mondja: „.. .ahogy én csele
kedtem veletek, tessék úgy csele
kedni nektek is...” És mire esik a
hangsúly az egész lábmosásnál?
„Ti azt mondjátok, Úr vagyok”.
Bizony az vagyok - mondja Jézus.
Erre lehajolt és azután mosta meg
a tanítványok lábát, mondván az
„Úr” ezt teszi. Mondjátok csak ki,
igenis „Úr” vagyok. Miután ki-

mondtátok, lehájlok és megmo
som a lábatokat. M int Úr! Úgy él
a hatalommal, hogy szolgál! S ez a
diakóniai teológia! Arra használja
föl a hatalmát, hogy szolgáljon.
Nem akarom ezt továbbvinni. Eb
ben a sorozatban arról beszéltem,
hogy Jézus nemcsak a kereszten
adta oda az életét, hanem egyéb
millió más példát is adott arra, mit
jelent a diakónia. Egyúttal mindig
arra szólít fel, hogy ti is jöjjetek
utánam és csak szépen végezzétek
utánam a diakóniát.
Most felsorolok azokból az újszövetségi igékből néhányat, me
lyekkel Jézus most már nem egy
szerűen példát mutat, hanem igéjé
vel igényli is ezt a szolgálatot.
„Mint ahogy az Embernek Fia sem
azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem, hogy O szolgáljon és életét
adja váltságul sokakért.” (Mt 20,
28). És ehhez hasonló igék. Ennél
az igénél szeretném valamire fel
hívni a figyelmet. Külföldi magyar
teológusok - de néha idehaza is magyarázgatják nekem, hogy eb
ben az igében a hangsúly ezen a
kifejezésen van: „váltságul soka
kért”. De az eredeti görög szöveg
összefüggésében a „mint ahogyan”-on van a hangsúly. Ez az
előző sorokból is világos. Ott Jézus
azt magyarázza, hogy „aki naggyá
akar lenni közöttetek, az legyen
szolgátok”. Ezután jön: „mint
ahogy az Embernek Fia”. Igen, itt
nem a váltság-halált hangsúlyozza
Jézus, hanem azt, hogy 0 szolgá
latból, diakóniából adta oda éle
tét. Jézus a saját magatartásáról,
annak „hogyanjáról” beszél, és
nem a kereszten véghezvitt cseleke
det értelméről.

A reformáció üzenete és
a diakóniai teológia
Számon szokták kérni tőlem a
reformáció üzenetét a diakóniai
teológiával kapcsolatban. Én azt

mondom, nagyon jó, ha számon
kérik. Tudniillik a reformáció lé
nyege éppen ebben a diakóniai teo
lógiában sugárzik. Nekem nem
kell mondani ezt, hiszen minden
„mezítlábas” teológus is tudja:
Luther hirdette és hirdeti az egész
reformáció: „Megigazulunk ke
gyelemből, hit által.” Bizony, így
van. Vagyis, az üdvösségemért én
magam nem tudok tenni semmit,
de nem is kell, hiszen Jézus azt
elintézte a kereszten. Nekem, ami
kor hiszek Benne, örök életem és
üdvösségem van. Tehát nem kell
egy „kötélen” felmásznom, mind
két kezemmel megragadva azt,
hogy végre saját erőmből bedug
jam a fejemet az örök életbe. Erre
nincs szükség. Ellenben fölszaba
dult a két kezem valami másra.
Njncs szükség az erőlködésre, a
mászásra. Kegyelemből van meg
az üdvösségem. A két kezem pedig
arra való, hogy diakóniát végezzek,
szeretetet gyakoroljak, szeretet
szolgálatot végezzek vele. A diakó
niai teológia a reformáció üzeneté
nek kellős közepéből indul ki. Ez

világos. Veretesen lutheri. Tessék
csak elolvasni Luthernek idevo
natkozó egy-két iratát. Például
olyanokat, mint a „Keresztyén
ember szabadságáról, amelyben
ilyenek olvashatók: „Szabadok va
gyunk hitben, kötve vagyunk szeretetben.” Gyönyörű könyv ez.
Ma egyik legaktuálisabb könyv az
egész lutheranizmusban.
(Folytatás a 3. oldalon)

Március 26-án dr. Nagy Gyula püspök és dr. Fekete Zoltán országos
egyházi felügyelő vezetésével ülést tartott egyházunk elnöksége.
Kifejezte háláját és örömét azért, hogy dr. Káldy Zoltán, egyházunk
püspök-elnöke, februárban elhagyhatta a kórházat, és otthonában a
fokozatos gyógyulás útján van. Köszönetét m ondott az itthonról, gyüle
kezeteinkből, a lelkészektől és a külföldi egyházak köréből, a világ
minden részéből érkező, m egható szeretet-megnyilvánulásokért. Kéri
az elnökség a gyülekezetek további, hűséges im ádságait püspök-elnö
künk mielőbbi, teljes gyógyulásáért.
Foglalkozott egyházunk elnöksége a Budai Szeretetotthon (Gyer
mekotthon) folyam atban lévő, nagyméretű megújítása mellett a Teoló
giai A k a d é m ia - Teológus Otthon szükségessé vált bővítése kérdésével.
Köszönetét fejezte ki M uncz Frigyes, a Budai Szeretetotthonok nyuga
lomba vonuló igazgatója iránt, hosszú időn át végzett értékes szolgála
táért. Ugyanakkor április 15-től Csizmazia Sándor nyíregyházi igazga
tó-lelkészt, az Élim Gyermekotthon vezetőjét bízta meg a Budai Szere
tetotthonok vezetésével, s egyúttal megbízást adott a Budai Szeretetott
honok újjáalakult Igazgatótanácsa tagjainak is. Ezenkívül az elnökség
ülése más, egyházunk belső életével és társadalmi-hemzetközi szolgá
latával összefüggő kérdésekkel is foglalkozott.
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keretében emlékezik meg hazánk és egyházunk nagy költője,
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születésének 210. és halálának ISO. évfordulójáról.
A z ü n n e p sé g e k rendje:
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Dr. Nagy Gyula,
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D é lu tá n 3 ó ra k o r :
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A C e lld ö m ö lk i V á ro si É n e k k a r szolgálata
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Pécs
Ünnepi előadás: Dr. Nemeskürty István professzor, Budapest
Saját Berzsenyi-verseiből ad elő J á n o s y Is tv á n költő, Budapest
A Lutheránia Énekkar szolgálata
Zárószó - Himnusz

Az ünnepség után Berzsenyi-emléktábla leleplezése a templomon, ahol
megkeresztelték és házasságát megáldották.
A gazdag tartalmú országos egyházi ünnepre szeretettel hívjuk és várjuk
gyülekezeteink tagjait és minden érdeklődőt.

MEGJELENT
AZ EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV
III. KIADÁSA
Értesítjük a Lelkészi Hivatalokat, hogy megjelent az Evangélikus Énekes
könyv III. kiadása 20 000 példányban. A Sajtóosztály a megrendelt énekes
könyveket folyam atosan postázza.

Ha az evangélium a Lélek erejével szó
lal meg, m in d ig vá la szú t elé á///rja hallga
tóit. Tulajdonképpen csak két lehetősé
günk van: vagy elfogadjuk, vagy elutasít
juk. Vagy megnyílikelőttea szívünk, vagy
íg y kezdődött
bezárkózunk. Lehet persze közönyösnek
az európai keresztyénség
is maradnunk. Igazában véve azonban
a közömbösség is elutasítás, sokszor
- hol tart ma?
rosszabb, mint a nyílt szembenállás.
Pál Thessalonikában vallásos, isten
ApCsel
hívő emberek között hirdette az evan
géliumot. Számukra lett az evangélium'
Aki ebben az ajándékban részesült,
vízválasztóvá. „Néhányan hívőkké let
so h a s e m m a r a d h a t m a g á n y o s vagy elkü
tek", mások ellenszegültek. Éppen az a
lönülő. Nélkülözhetetlenné válik szá
meglepő itt, hogy az Istenért buzgólkomára a közösség. Az igazi hit elmarad
dók váltak az evangélium elutasítóivá.
hatatlan következménye a hívők közös
Ezt a z e lu ta s ítá s t k e l l „ te r m é s ze te s
ségéhez való csatlakozás. Ahol megnyíl
n e k " ta r ta n u n k . Tőlünk csak ez telik.
nak a szivek Isten szeretete előtt, ott
Számunkra az evangélium „megütkö
megnyílnak a szívek a másik testvér felé
zés vagy bolondság” (lK o r 1,23.) Nem
veszi be értelmünk, de lelkiségünk se. . is. O tt mindig gyülekezet születik.
Az evangélium befogadása és a hívők
Vallásos „érzékünk” számára is elfo
gadhatatlan.
közösségéhez való csatlakozás m in d ig
k o c k á z a t ta l já r . Előbb-utóbb bekövet
Mindig különleges esemény, szinte
m e g m a g y a r á z h a ta tla n cso d a , h a m e g 
kezik a próbatétel. Mértéke és módja
nem egyforma, de soha nem marad el.
n y ílik a s z ív az evangélium befogadásá
ra. Az igazi Krisztus-hit sohasem ma
Aki vállalja Jézus Krisztus követését és
ezzel együtt az 0 tanitványi közösségé
gától értődő. Nem volt az az első tanít
hez való csatlakozást, annak osztályré
ványok esetében sem (Mt 16,16-17.),
Pál esetében sem, Filippiben és Thessa
szül ju t a kereszt. Ez nem teher és nyűg.
lonikában sem. M a sem. Az igazi hit
„E keresztet hitből kaptuk, Ajándék
mindig kegyelmi ajándék.
ként hordozhatjuk.” (EÉK 456,3.)

Romon virág
Talán még sohasem vártuk
olyan nehezen a tavaszt, mint eb
ben az esztendőben. Nem volt
nagy és zimankós tél - a hőmérő
higanyszála ritkán érte el a mínusz
húsz fokot - de még április közeledtén is makacsul tartotta magát
a hűvös, télies idő. Sándor, József
és Benedek nem hozták meg a vár
va várt meleget, de a tavasz jöttére
mégis biztosan számíthattunk.
így volt ez negyven évvel ezelőtt
is, amikor a második világháború
hosszú dermesztő tele után 1945
elején végre megérkezett a várva
várt tavasz. Voltak városok és fal
vak, ahová már a tél folyamán
megérkezett a béke tavasza, hoz
zánk Sopronba - akkor én teoló
giai hallgató voltam - április else
jén, húsvét vasárnapján. Egész éle
temre emlékezetes marad ez a hús
vét és az ezt követő tavasz.
Áldott emlékű Karner profeszszoroméknál laktam a Lővérekben. Naponta kellett megtennem a
jó háromnegyed órás gyalogútat
be a Fakultásra és vissza. Április
közepére akkor is, mint mindig
végre kibontakozott a tavasz. Ki
bontották színes virágszirmaikat a
Lővérek barack-, és almafái. Egyik
utam alkalmával ámulattal álltam
meg az egyik villa előtt. A villa
épületét a háború utolsó napjaiban
bombatalálat érte. Az épület ro
mokban hevert. Azonban a barack
és cseresznyefákat mindez egy
cseppet sem befolyásolta. Kibon
tották színes virágjaikat és reménytárasztó ölelésükkel körül
vették a romokat. Romon virág jutott eszembe Reményik Sándor
kedvenc költőm egyik verscíme.
Mert valóban ezt jelentette nem
csak az én egyéni életem, hanem

ÉLŐ VÍZ
Hit

vagy
elutasítás
17,4-9
A próbatételt g y a k o r ta é p p en a z o k
o k o z z á k , a k ik e lz á r já k sz iv ü k e t az evan
gélium előtt. Ez az elzárkózás ritkán ma
rad meg a passzív semlegesség állapotá
ban. A vallási közösség „irigységgel el
telt” képviselői a „város elöljárói” előtt
rendbontással és hatalom elleni lázadás
sal vádolják Jézus Krisztus híveit.
Mindez így történt annak idején
Thessalonikában. Hol tartunk ma? Te
gyünk fel magunknak ismét n é h á n y
k é r d é s t, ami a fentebbiekből követke
zik.
Rengeteg prédikáció hangzik el az
egyházban. Vajon eléggé döntésre, ál
lásfoglalásra késztető-e?
Tudunk-e hálát adni néhány hívő
lélekért is, bízván abban, hogy a Lélek
kevesek életét és szolgálatát is gazda
gon gyümölcsözővé érlelheti?

népünk és egyházunk számára is a
felszabadulás tavasza.
Országunk nagy része és ezzel
együtt sok ember lelke is romok
ban hevert. De amikor elhallgat
tak a fegyverek, és amikor az ágyú
dörej napról napra egyre halkab
ban jutott el hozzánk, míg végre
teljesen elcsitult, egyre bizonyo
sabbak lettünk abban, hogy egy
szer, s mindenkorra vége van a
rombolás időszakának és megkez
dődik az építés ideje. Micsoda len
dülettel és lelkesedéssel vettünk
részt - ifjak és idősebbek egy
aránt - a romok eltakarításában, s
kezdtük meg az építést. Nem csak
az épületek és utak építését, hanem
egy boldogabb társadalom felépí
tését is. Lehet, hogy az elmúlt
negyven esztendőben voltak olyan
időszakok, amikor az építésnek ez
a kezdeti lelkesedése és lendülete
kissé alábbhagyott, de azért né
pünk jövendőjének, boldogságá
nak építése azóta is tart.
Még valamire emlékeztetett ak
kor engem az a lővén romon virág.
A háborúnak nagyon sok áldozata
volt. Megszámlálhatatlan sok élet
áldozatba került, hogy végre elér
kezett az igazi tavasz. Akkor azon
ban én elsősorban mégsem arra
gondoltam, hogy milyen szeren
csés vagyok, hogy megmaradtam,
hanem arra, hogy ez a romon virá
gos kép egy kicsit a hálának a mi gnyilvánulása is azok iránt, r«vik
életüket áldozták a békéért. És ott
az előtt a Lővér villa előtt fiatalos
lelkesedéssel megfogadtam, hogy
amíg élek, mindent r. iegteszek
majd azért, hogy világunkban ne
legyenek többé romok, hanem az
élet virágzása diadalmaskodjék.
Sclmeczi János

Hitünk nem kapcsolódik-e lenéző,
beképzelt, önhittséggel, elfelejtkezvén
arról, hogy a hit mindig ajándék?
VáUaljuk-e zúgolódás nélkül, bátorságos szívvel a hitünkkel együttjáró
próbatételeket is?
A gyülekezethez való nyílt csatlako
zás helyett nem próbálkozunk-e meg
inkább a biztonságosabbnak tűnő rejtettséggel, a „zug-keresztyénség” ké
nyelmesebb útjával?
Elég éberen vigyázunk-e arra, hogy
a ma egyházában ne kapjon helyet az
„irigységnek” a lelkülete minden káros
következményével?
Történelmi változások forgatagában
egy, jobbára tradicionálisan vallásos
egyházban nem az „áljagmegóvás” a
legfőbb feladat. A legégetőbb kérdés
ma is: támad-e élő hit az evangélium
hirdetése nyomán? Ez végső soron túl
van a mi emberi lehetőségeinken. Ép
pen ezért nagyon komolyan és kitartó
an Ahhoz kell folyamodnunk, Aki
megteheti:
„Uram, áld meg szolgáidat,
Add ajkukra szent igéd!
Lelked járja át szavad!
Tárd ki mindnyájunk szívét!
Aki csendben rádfigyel,
Vond magadhoz, jegyezd el!
(EÉK 281,4.)
Laborczi Zoltán

Evangélikus Élet 1986. március 30.
ISTENTISZTELETI REND

*-R Ó L

Budapesten,
1986. március 30-án,
húsvét ünnepén
Deák tér (le. 9. (úrv.) Pintér Károly,

Jn 21,1-14) Szégyelljük tévedéseinket, balgasá
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6
gunkat, de Isten előtt nyitott könyv az életünk.
orgonazenés áhítat: Takácsné Kovács
H a azonban nem palástolni igyekszünk, ha
házi Zelma. Fasor de. fél 10. (úrv.) Szir
nem bűnbánattal Isten elé tárjuk vétkeinket mai Zoltán, de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
VASAm m p - „Isten ugyanis feltám asztotta az ez enyhítő, sőt, Krisztusért,! m entő körülmény!
tán, du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa
Ü rat, és hatalm ával minket is fel fog tám aszta A m egtartott bűn - kárhozat. A megvallott
György út 7. de. fél 9. (úrv.) Muntag
Andorné. Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.)
ni.” lK o r 6,14 (lS ám 14,6-Mk 16,1-8 - Jn bűn - lépés az üdvösség felé.
Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
20,1-18) A feltám adás ténye és ígérete közt c s ü t ö r t ö k ; —„M egkoronázod az évet javaid
31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Ráélünk: „feltám asztotta” - „fel fog tám asztani” . dal.” Zsolt 65,12 (Zsid 6,7 A- lK o r 15,19-28 Ennek ellenére gyakran kételkedünk, ahogy a Jn 21,15—19) A h o g y egy m ondat tartalm át j kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.)
tanítványok sem hitték először a feltámadás m egváltoztatja, ha pont helyett kérdő- vagy
hírét. Őket csak az élő Krisztussal való találko felkiáltójelet teszünk a végére, ugyanúgy földi ' Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de.
11. (úrv.) Rédey Pál. Kőbánya de. 10.
zás győzhette meg. Bennünk is csak egy ilyen életünk értékét, tartalm át az határozza meg,
(úrv.) Vető Béla. Vajjla Péter u. 33. de.
találkozás ébreszthet hitet.
hogy Isten áldása koronázza vagy sem. M ú
fél 12. (úrv.) Vető Béla. Zugló de. 11.
HÉTFŐ - „Én vagyok a feltámadás és/az élet, landó javakkal kell sáfárkodnunk, de m ár Is
(úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de.
aki hisz énbennepi, ha meghal is él.” Jn 11,25 ten örök javai is a mieink lehetnek Krisztus
8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél
(2M óz 10,31 Lk 24,13-35 - Jn 20,19-23) Friss ban.
10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22.
sírhantoknál állva nyom asztóan érezzük: nincs
de. 11. (úrv.) Reuss András. Frangepán
péntek - „Eléd tártam ügyemet!” Jer 11,20
visszaút! A halál egyirányú utca, de nem zsák
u. 43. de. 8. (úrv.) Reuss András. Váci
(M t 6 ,1 0 - 1K or 1 5 ,3 5 -4 9 -Jn 21,20-25) A be
utca. A K risztusban hívő szám ára ez az út
út 129. de. negyed 10. (úrv.) Reuss
teg szégyenét leküzdve orvosa elé tárja baját.
biztosan elvezet a másik partra, az új életbe.
András. Újpest de. 10. Blázy Lajos.
Ennyit tehet a gyógyulás érdekében. Ez áll a
M ennyire m ás az élete annak, aki ebben a
Pesterzsébet
de. 10. Pintémé Nagy Er
bűn betegségére is. Az egyetlen, am it az ember
tudatban él és hal meg!
zsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pin
tehet, hogy nem tesz semmit, hanem várja és
KEDD - „Boldogok, akik m egtartják a tör
témé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
hagyja, hogy Isten gyógyító kezébe vegye az
vényt, akiknek tettei m indenkor igazak." Zsolt
(úrv.) Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
ügyét. *
106,3 (ÍJn 2,5 - lK o r 5,7-8 - Jn 20,24-31)
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
A húsvéti öröm hír következménye nem az, • SZOMBAT - „Á radjon a törvény, m int a víz és I Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
hogy egy álomvilágban élünk. Krisztus nem az igazság, mint a bővizű patak!” Ám 5,24 I Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bí
zik László. Rákospalota Nagytemplom
vitte a fellegekbe tanítványait, hanem földi kül (E f 5,8-9 - lK o r 15,50-58 - E f 1,1-6) C sapa
detést bízott rájuk. Nem azok a boldogok, akik dékban szegény országokban a megélhetést J de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
arra várnak, hogy m ajd boldogok lesznek oda esetleg a folyók időnkénti áradása teszi lehető- I de. fél 11. Sasbalom de. 9. Mátyásföld
át, hanem azok, akik m ár a földi életben is vé. Éltető ví? nélkül nem lehetne földművelést I de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11.
végezni, de az áradás megterm ékenyíti a talajt. I Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Isten boldogító akarata szerint élnek.
Péter. Rákoshegy de. 9. (úrv.) Kosa
S2SROA - „Istenem, te tudod, milyen balga Isten törvénye és igazsága, m int éltető víz árad | László. Rákoscsaba de.‘9. (úrv.) Inotay
voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előled.” , ki a bűn m iatt term éketlen, sivár életünkre - I Lehel. Rákosliget de. 11. (úrv.) Kosa
így teszi újra gyümölcstermővé.
Győri Gábor I Pál. Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.)
Zsolt 69,6 (ÍJn 3,19-20 - 2Tim 2,8-13 „Én vagyok az élő, pedig halott voltam, de íme
élek örökkön-örökké és nálam vannak a halál és
a pokol kulcsai.” Jel 1,18

Az embert naponként nagyon
sok benyomás éri. Fontosak és ke
vésbé fontosak. Olyanok, amelyek
egy életre nyomot hagynak ben
nünk és olyanok, amelyeket talán
már másnapra el is felejtünk. En
most egy olyan benyomásomról
írok, amelyet az utóbbi időben szerez
tem, nevezetesen, hogy elfelejtettük a
hála fogalmát. Nagyon ritkán haszná
lunk egy szót, amely néha olyan semmi
ség, de ha elfelejtik, mégis észrevesszük.
Egyetlen szó ez, amelyet százféleképpen
mondhatunk és aminek elmondhatatlan
sokféleképpen tanújelét adhatjuk. Ez a
szó igy hangzik: KÖSZÖNÖM!
Köszönöm! Milyen kevés ez a szó, ha
végtelen hálám kifejezője. Annyi min
dent adunk embertársainknak, amiért
nem kapunk hangos köszönetét. Ezek az
ajándékok egészen apró dolgok, mond
hatnám, mindennapi csekélységek, ame
lyeket nem csomagolunk zizegő selyempapírba, nem kötjük át aranyszalaggal,
hiszen csak néhány kedves, baráti szó az
egész, egy mosoly, amely a másik arcán
is mosolyt szül, egy kis megértés, egy kis
türelem, jóakarat, segitűkészség - kö
szönet járna értük. Azt gondolod, ezek
jelentéktelen apróságok, mert legtöbb
ször meg sem köszönik őket, talán vég
leg feledésbe mennek? Tévedsz! A ki az
ajándékot kapta, nem felejti el, még ha
el is felejti megköszönni.
Amit elfelejtünk megköszönni! Csak
néhány egyszerű dolgoról legyen itt
most szó.
Köszönet a boldogságért! Boldogsá
got írtam, mert a boldogság is ajándék,
amelyért köszönetét kellene mondani.
Hogyan lehetsz boldog? Egyszerűen
akarnod kell. A ki nem akar boldog len
ni, azt ez a csodálatos ajándék elkerüli.
Akarnod kell tehát és megtenni érte
mindent, harcolni érte, áldozni érte,
megőrizni és megtartani. De felelősek
vagyunk a mások boldogságáért is. El
sősorban a szűkebb környezetünk bol
dogságéiért. Mert a boldogság nem elszi
getelt valami. Persze boldogsággal 'ne
héz az örökké boldogtalan emberek'kö
zött élni, mert a reménytelenség, a ború
látás megöli. Köszönet hát mindazok
nak, akik sugározzák maguk körül a
boldogságot, akik a maguk boldogságábó.l bőségesen osztogatnak, adnak má
soknak és ledöntik a kételkedés falát.
M ert ahol ember él, ott él a boldogság
utáni vágy is. A boldogság életünk nagy
ajándéka. Köszönjük meg mindennap,
minden áréiban. Ne zárjuk el, osztogas
suk. A vidám boldogság szétárad, letörli

Gyarmathy Irén

embereket. A földön csak az ember
tud nevetni. A z ékkövek száz szín
ben ragyognak, de valamennyinél
ragyogóbb egy vidám ember szeme.
A virágok nem tudnak mosolyogni.
A mosoly, a nevetés az ember előjo
ga. Arc, amely nem tud nevetni,
olyan mint a bimbó, amely nem nyílik ki,
hanem a tövén szárad el. A nevetés a lélek
bora. A nevetés belépés az életbe. A neve
tés az élet igenlése. Sokszor az emberek
félnek a nevetéstől. Hányszor hallottuk:
a sok nevetésnek sírás a vége. De te ne
félj, csak nevess vidáman, felszabadultan
és együtt nevetnek veled. A z emberek
sokféleképpen közlik gondolataikat, de
egyformán nevetnek. Köszönet a neveté
sért. Nevess, ha süt a nap, ha esik az eső,
Húsvét ünnepén az oltárterítő
ha a tél hidege csípi arcodat, ha szivedet
színe: fehér. A délelőtti istentiszte
afa g y kerülgeti. Hol született a nevetés?
let oltári igéje: Mk 16,1-8; az ige
Nem tudja senki. A gyermek is először
hirdetés
alapigéje: Zsolt 118,14-24.
sírni tud, csak később nevet. Színben,
hitben, felfogásban lehetsz más, de a
EVANGÉLIKUS ISTENTISZ
nevetésed egyforma. Aranylánc a neve
tés, amely összefűz bennünket. Köszönet
TELET A RÁDIÓBAN. 1986. áp
érte!
rilis 13-án vasárnap reggel 7.05 óra
Köszönet a jó barátért, aki gondol
kor az evangélikus egyház félóráját
ránk, aki ír nekünk, akivel megoszthat
közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet
ju k gondjainkat, gondolatainkat, akit
Pintér János esperes, Orosháza.
tisztelünk, szeretünk, akiben megbí
zunk. Barátom, szeretném neked meg
köszönni, hogy vagy. Szeretnék neked
ISTENTISZTELETI REND
barátságodért olyat adni, ami nem megy
Budapesten,
veszendőbe, ami nem múlandó. Valami'
1 9 8 6 . március 31-én,
melengetőén szépet, mint a piros láng,
húsvét 2. napján
valami édeset, mint a liliomok illata es
te, valami pihentetőt, tisztát, mint fá 
Deák tér de. 9. (német) Weltler
radtnak a frissen áthúzott ágy, egy
Ödön, de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du.
Bach-fúgát, egy sort a Hegyibeszédből;
6. Hafenscher Károly. Fasor de. 11.
a szeretet mindent megérts(úrv.) Muntag Andorné, du. 6. Rock
De valójában nem tudom mindezt elő
passió (Inotay Lehel). Üllői út 24. de.
varázsolni. Add hát inkább a kezed és
fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor
menjünk életünk mindennapjainak ki
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi
csinyke szántóföldjére és szedjük kosa
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
runkba köszönettel Isten ajándékait, az
renc, déli 12. (magyar) Kertész Géza.
élet bőségben ránkzúduló szépségeit, a
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál.
világ örökkévaló pillanatainak tükörké
Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla. Vajda
pét. Mert ez a világ tele van csodákkal,
Péter u. 33, de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
amelyek kikutáthatatlanok és szebbek
Zugló de. 11. Szabóné Mátrai Marian
valójában annál, mint amit emberi ésszel
na. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné
elképzelünk. Köszönet értük.
Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22.
Köszönet a csodákért! Minden ember
de. 11. (úrv.) Bachorecz Katalin. Új
maga is csoda. Egyedülálló a maga ne
pest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet
mében. Emberségét más-más formában
de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Sorok
juttatja kifejezésre. Minden emberi lélek
sár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Er
Isten csodája, amely nem ismétlődhetik
zsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Scholz
meg ugyanúgy millió évek futásában.
László. Kispest de. 10. Bonnyai Sán
Köszönet a csodákért! Nézz körül, nézd
dor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest
az élet roppant rendjét, a virágok színét,
Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor.
a hold csendesfényét, szabályos sarlóját
Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákosaz éjszakában, éjjelek és nappalok vál
patlota Nagytemplom de. 10. Bolla Ár
takozását, a fö ld némaságát, a tenger
pád. Rákosszentmihály de. fél 11. Má
mozgását, a gyermek mosolyát. Köszö
tyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota
net értük.
de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de.
Köszönet az életért! A test és lélek
9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Ino
harmóniájáért. Köszönet a hitért,
amelynek segítségével az önismeret ván
tay Lehel. Rákoscsaba de. 9. Kosa
dorúját járva eljuthatunk igazi önma
László. Rákosliget de. 11. Kosa László.
gunkhoz. Köszönet a teljesebb életért, az
Rákoskeresztúr de. fél 11. Kosa Pál.
örökkévalóság egy-egy fénysugaráért,
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai
amikor a lélekbe belép az Isten. Köszö
Miklós, de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du.
net a lélekért, amely az élő Isten ben
6. Madocsai Miklós. Torockó tér dg- fél
nünk.
9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. (úrv.)
Valahol a szivem mélyén köszönetek
Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u.
végtelen sora van. Valahol a szívem mé
11. de. 11. Kőszeghy Tamás. Modori u.
lyén egy gyermek él, aki különös figyede. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Ta
téntmel szemléli az élet apró dolgait,
kács József. Kelenföld de. 8. (úrv.) Mis
csodáit, amelyekhez minden ember anysura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Ti
nyira ragaszkodik. Valahol a szívem
bor, du. 6. Bencze Imre. Budafok de.
mélyen sok-sok szeretet'rejtőzik minden
11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de.
ember megértésére. Valahol a szívem
fél, 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
mélyén van égy kicsinyke oltár. Szerete
Mezősi György.
tem kincseit rakom rá jó illatú áldozat
ként. Tüzénél hálás szivemet nyújtom
Húsvét 2. napján az oltárterítő
köszönetül feléd. Uram, a földi boldog
színe:
fehér. A délelőtti istentiszte
ságért, az örömért, a mosolyért, a barát
let'oltári igéje: Lk 24,13-35; az ige
ságért és az egész csodálatos, drága éle
hirdetés alapigéje: Zsolt 116,8-10a.
tért.

Köszönöm!
homlokodról a gond barázdáit, tettre
.serkent, munkakedvet, életkedvet ad.
Köszönet az örömért és mindenért,
aminek örülni lehet. A langyos, tavaszi
szélért, a virágzó fákért, a hulló hópelyhek játékáért, a zöld mezőért, ezer levél
daloló szimfóniájáért, a csobogó pata
kért, amely kőről köre fu t és színes csep
peket dob a magasba. Köszönet az örö
mért, amely azt mondatja velünk, élni
öröm, élni jó. Köszönet hát az örömért
nektek fá k , virágok, vízcsepp, mezők
zöldje! Köszönet az örömet adó drága
életért.
Köszönet a kis örömökért, mert túl,
a szürke hétköznapon, van sok-sok drá
ga alkalom, hogy betoppan egy kis
öröm. Megpihen. Aztán elköszön. Túl
az élet vad viharán, túl ifjúság forró
nyarán, vannak apró boldogságok, lát
hatatlan kicsi lángok, bekopognak, ölel
getnek, szeretgetnek, elengednek. Nagy
boldogság, az csak álom, hétköznapok
útját járom. Nagy boldogság, nem kell
nekem, csak a kicsi legyen velem. Ülök
csendben az út szélen, a madarak röptét
nézem, a kutyámat, ahogy ásít, kis bo
gárkát, hogy világít, a lehulló esőcsepp
jé t s körülöttem világ rendjét. Hálás
szívvel megköszönöm, hogy volt sok-sok
drága örömöm, boldogságos sok kis per
cem, egy közülük el ne vesszen. Most
mind megvan, egy el nem hagy, sok ki
csiből igy lett a nagy. így lett mégis nagy
örömöm, hálás szívvel megköszönöm.
Köszönet az apró dolgokért is! Az élet
örömeinek a többsége az apró dolgokból
tevődik össze. Fuss, rohanj, ha a napok
hajtanak, fuss, mint a futóhomok, könynyedén, gondtalanul, de a szived marad
jonfiatal, tárd szemed az élet szépségeire,
hogy el ne kerülje a figyelmedet mindaz,
amiért érdemes mégis megállni. A nagy
események ritkák, és ha jönnek, szomo
rúság hordozói. A boldogságot, az örö
met, a gazdagságot az egészen apró dol
gok adják: fá t ültetni, rózsát oltani, ma
dárdalt hallgatni, gyermekbölcsöt rin
gatni, a hó ropogása a talpunk alatt, tá
volifurulyaszó holdvilágos éjszakán, ka
rácsonyesti harang szava, az erdő susogó
ba, egy kéz simogatása. Köszönet mind
egyikért, minden apró, éltető melegért.
Köszönet ánevetésért! A nevetés Isten
legszebb ajándéka. Isten szereti a vidám

Országos Egyházunk Presbitériuma legutóbbi ülésén az alkoholiz
musból m entő szolgálatunkra szélesebb munka- és feladatkört bízott.
Az alkohol rabságából szabadulni vágyók segítése mellett szeretnénk
szolgálni a megromlott családi életük miatt vergődő, kallódó, különféle
szenvedélyekben és megkötözöttségekben élő testvéreink között Is.
Ebben a szolgálatunkban együtt látjuk az egyes ember testi és lelki
nyomorúságát, a család, a gyülekezet és az egész társadalom gondját.
Ezen az elvi alapon állva kívánunk segítséget nyú|tani minden lelki
megújulásra szoruló és azt óhajtó testvérünknek. Lelki segély szolgála
tunk legközelebb április 14-18. között Fóton a Mandák Mária Otthonban
tart csendesnapokat az alkoholizmusból és egyéb megkötözöttségekböl
szabadulni vágyók részére. A program hétfő délután kezdődik és pénte
ken délutánig tart. A részvételi dl] 700,- forint. Kérjük, hogy ezt az
összeget lehetőleg a gyülekezetek vállalják magukra. A szolgálat céljára
küldött adományokból esetenként tudunk segítséget adni. Adományok
beküldhetők az Evangélikus Országos Egyház vagy a Diakónial Osztály
csekkszámlájára, esetleg a szolgálat vezetője (Vető Béla lelkész, 1085
Budapest, Üllői út 24.) vagy titkára (Balicza Iván lelkész, 3100 Salgótar
ján) elmére. További felvilágosítást a szolgálattal és a csendeshéttel
kapcsolatban ugyancsak a fenti elmeken' lehet kapni. A jelentkezéseket
Is e fenti elmek egyikére lehet beküldeni. A résztvevőktől kérjük, hogy
ágyhuzatot lehetőleg hozzanak magukkal. A lelkészeket kér|ük, segítsék
a résztvevőket a csendeshétre é s visszautazásnál kísérettel is.

Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. fél 11. (német, úrv.), de.- 11.
(úrv.) Nagy Gyula, du. 6. Szebik Imre.
Torockó tér de. fél 9. (úrv.) Madocsai
Miklós. Óbuda de. 10. (úrv.) Görög
Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9.
Takács József, de. 11. Takács József,
du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Modori u.
de. fél 10. Ottlyk Ernő. Pesthidegkút
de. fél 11. Ottlyk Ernő. Budakeszi de.
8. Kőszeghy Tamás. Kelenföld de. 8.
(úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Német
völgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Ti
bor. Kelenvölgy de. 9. (úrv.) Rőzse Ist
ván. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse Ist
ván. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla.
Csepel de. fél 11. Mezősi György.
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Az LVSZ Főtitkárság új munkatársai
A Lutheránus yilágszövetség az el
következő években egészen az 1990ben tartandó nagygyűléséig fokozott
figyelmet kíván szentelni az emberi jo
gok és az ökumenikus kapcsolatok kér
désének. Az LVSZ elnöksége ezt a ko
rábbi elvi döntését most két főtitkár
asszisztens kinevezésével tette teljessé.
A két új tisztségviselő közvetlenül a
főtitkár, a norvég Gunnar Stálsett irá
nyítása alatt dolgozik. A nemzetközi
ügyekkel és az emberi jogokkal foglal
kozó helyre 1986 augusztusában dr.
Paul W?e, az LVSZ egyesült államok
beli nemzeti bizottságának eddigi ügy
vezetője kerül! A 49 éves Wee az Ame
rikai Evangélikus Egyház lelkésze és
1975-ben Nyugat-Berlinben Helmut
Gollwitzer professzornál doktorált.
Az ökumenikus kérdésekkel foglal
kozó főtitkár-asszisztens az év közepé
től kezdődően a 47 éves dr. Jonas Jonson professzor lesz. Ő svéd lelkész, aki
az uppsalai egyetemen misszió-tudo
mányt ad elő, és 1972-75 között már
dolgozott az LVSZ Tanulmányi Osztá
lyán Genfben.
Az asszisztensek mindegyike gazdag
ökumenikus tapasztalattal rendelke
zik. Megbízatásuk nem korlátozza a
Tanulmányi Osztály megfelelő terüle
teivel foglalkozó referensek tevékeny
ségét.
így dr. Eugene Brand továbbra* is

Március 30-án délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Koloss István
Liszt-műveket orgonái ■

MEGHÍVÓ
Március 31-én, húsvét hétfőn

délután 6 órakor Ifjúsági istentiszte
let keretében a fasori ifjúság ének
és zenekara saját szerzeményű
rock-passiót ad elő. Minden érdek
lődőt szeretettel hívnak és várnak a
fasori templomba.
Meghívó
Dr. Szigeti Jenő, a Szabadegyhá
zak Tanácsa Lelkészképző Intéze
tének tanára Protestáns népi vallá
sosság címinel - február 12-től má
jus' 14-ig - speciálkollégiumot tart
szerdánként §9-10 között a Népraj
zi Tanszékek könyvtárában. (EL
TE BTK Pesti Barnabás u. 1.
IV. 24.)
Az előadásokon minden érdeklődőtszívesen látunk!.
Folklore Tanszék
Csengőd-Páhi-Kaskantyú
Február 25-én és 16-án teológusnap
volt a gyülekezetben dr. Cserháti Sándor
teológiai tanár vezetésével és iff. Cserhá
ti Sándor, Detre János, Nagy Veronika
II. é vf, valamint Trási Edina I. évf. hall
gatók szolgálatával. Szombaton délután
Páhin és Csengődön, vasárnap délután
pedig Kaskantyún műsoros gyülekezeti
est keretében mutatták be a teológusok
életét. Döbrögecen, Kisbócsán, Kaskan
tyún és Csengődön istentiszteleti szolgá
latot végeztek.
A gyülekezet 29 350,- Ft értékű pénz
beli és természetbeni adománnyal támo
gatta lelkészképzésünket. Köszönjük a
gyülekezet áldozatkészségét és vendég
szeretetét.
Kelenföld
Március elsején Szabóné Mátrai Ma
rianna, a Teológus Otthon ig. helyettesé
nek vezetésével teológusok szolgáltak a
szokásos havi szeretetvendégségj alkal
mon. Zay Balázs a 121. zsoltár alapján
tartott bevezető áhítatot, majd meditációs összeállítást hallott a gyülekezet
Oculi-vasámap, témájából. Az Úrra fi
gyelünk és az Úr ránk figyel - e kettős
fókuszú ige- és gondolatfüzérben Szabó
Magda és Torda Dóra I. évf., valamint
Béres Tamás, Barta István és Fodor Vik
tor II. évf. hallgatók szolgáltak. A tartal
mas estét két zenekari szám keretezte Scarlatti- és Bach-művek - , amelyeket a
gyülekezeti tagokból alakított zenekar
adott elő a Tamperéből néhány napra
hazalátogató Bencze Gábor vezetésével.
A templomban lezajlott műsor után a
gyülekezet asszonyai bőven terített aszta
lok mellett látták vendégül a szolgáló
fiatalokat és a szépszámú hallgatóságot.
A legközelebbi szeretetvendégség ápr.
5-én, szombaton fél 6-kor lesz Kelenföldön (Bp. XI. Bocskai út 10.). Dr. Gadó
Pál diaképes beszámolót tart: „Ismerke
dés a genfi ökumenikus központtal” cí
men.
Hajdúszoboszló
Minden hónap első vasárnapján, vala
mint húsvét és karácsony első napján
evangélikus istentiszteletet tartunk a Kál
vin tér 9. alatti Ref. Lelkészi Hivatalban.
Árpás
Új gondnokot választott az egyházközség* Dombi Jenő személyében, aki
nek tisztébe való ünnepélyes beiktatása
március 9-én történt.
Vecsés
Az 1971-ben épült templóm a fölszen
teléskor Martin Luther King nevét vette

felelős lesz a felekezetközi dialóguso
kért. Hasonlóképpen dr. Harmati Béla
és Götz Planer-Firedrich is folytatják
munkájukat a maguk területén.
1
(lwi-RA)
Bátorítás következetes békemunkára
Az 1986-os nemzetközi békeévhez
való egyházi hozzájárulás és az ökume
nikus békezsinat előtérben szereplő
kérdések voltak a Lutheránus Világszövetség elnökségének februári ülé
sén, Genfben. Az elnökség is támogatja
az ökumenikus békezsinat gondolatát,
amint azt már a Végrehajtó Bizottság
tavalyi ülése is megtette.
Az elnökség Genfben megjelent 6
tagja - mint ismeretes Káldy Zoltán
püspök betegsége miatt pem tudott
részt venni - a 104 tagegyházhoz inté
zett levelében köszönetét fejezte ki sok
egyház békéért tett erőfeszitéséért.
A levél bátorítja azokat az egyházakat,
„melyeknek életét már eddig is a béké
ért való aggodalom alakítja”, és kéri
azokat, akik ezt a sürgős feladatot még
nem tették magukévá, hogy kapcsolód
janak be az erőfeszítésekbe.
Az 1986-os nemzetközi békeévvel
kapcsolatban pedig kijelentik, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezetének a bé
kéért, igazságosságért és szabadságért
hozott erőfeszítései igénylik és megér
demlik a keresztyének támogatását az
egész világon. (IDL-RA)

föl, hasonlóan a debreceni református és
a szegedi baptista templomhoz. A vecsési gyülekezet most szeretetvendégség
keretében emlékezett meg a Nobel-díjas
néger pólgáijogi harcosról. Személyére
és életművére vetítettképes előadásban
Czövek Olivér vecsési református lel
kész emlékezett, hangsúlyozva, hogy a
mai világban élő keresztyének számára
sem adatott más út, mint a gyűlölettől
és erőszaktól mentes jézusi út, amelyen
Martin Luther King is járt.

Születés
Horváthné Pecznyik Ilona alsósági
evangélikus lelkésznőnek 1986. március
8-án Sárváron ZSÓFIA nevű másódik
gyermeke született. Isten áldása legyen
az újszülöttön és egész családján!
Győri Andrásnak és feleségének, Kováts Andreának második gyermekük
született: Imola-Ágnes. A keresztelést a
nagyapa, Győri János ny. lelkész végez
te, a nagytarcsai templomban.

Halálozás
Schalter Kornélia, volt diakonissza
testvér 1986. február 27-én 71 éves korá
ban, hosszú szenvedés után elhunyt. Te
metése március 14-én volt, a Farkasréti
temetőben. „Nagy jeleket tesz, még tü
zet is parancsol le az égből a földre, az
emberek szeme láttára.” (Jel 13,13)

Apróhirdetés
Nyaraljon Miskolc-Tapolcán. Köz
pontban lévő szép nyaralómban, für
dőkhöz közel. Van egy kétszemélyes,
egy háromszemélyes, egy egyszemélyes
szobám. Fürdőszoba, konyha! terasz
használattal. Leveleket kérem Fischer
Pálné Miskolc, Vörösmarty u. 2 8 .1. em.
3530.
Harangok villamosítását, javítását hú
zómágnessel, 5 év garanciával vállalom.
Balogh Ádám, 1039 Budapest, Sarkadi
u. 8. T.r 872-499
Esküvőkről, keresztelőkről VIDEO
felvételt készít az UNIFOTO. Megren
delhető telefonon: 184-083, levélben:
,1041. Bp. Deák F. u. 9. i
13 éves német lány hasonló korú, né
metül tudó vallásos levelezőtársat keres.
Címe: Christine Hentschel, Lauske Nr.
1. bei Weissenberg, DDR-8601.
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A Miatyánk —ma

T úrm ezei E rzséb et

Jöjjön el a Te országod!
Isten országának eljöveteléért
való könyörgésünk „Te” szócskája
könnyen annak látszatát kelti,
mintha magunkról mondanánk le,
az ő kedvéért engedelmeskednénk
alázatosan. Valóban igaz, hogy ez
a kérés is magában hordozza Isten
mindenek felett való hatalmának,
uralmának és fenségének felismeré
sét és tudatát, de mégsem az a hely
zet, mint mikor világi felettesünk
nek, főnökünknek hajtunk fejet en
gedelmesen más meggyőződésünk
ellenére, vagy kedvéért hajlandók
vagyunk nekünk hátrányos helyzet
elviselésére. Isten soha nem kíván
ilyet. Sőt ellenkezőleg, minden cse
lekedete arra irányult és irányul,
hogy javunkat munkálja. Országa,
uralma nem magunkról való le
mondás, hanem a legfőbb jó szá
munkra, melyben hatalma meg
szüntet minden életet rontó erőt.
Ott megszűnik igazságtalanság,
gyűlölet, harag, békétlenség, vi
szály és háború, nem lesz fájdalom,
könny és halál. Azért az maga az
igazság, szeretet és békesség; élet,
amelyet nem torzít el, nem ront meg
a bűn, igazi boldog élet.
Ennek megvalósulását óhajtotta
és várta századokon át Isten népe.
Róla szóltak, kegyesei és a prófé
ták róla jövendöltek. Jézus Urunk
kortársai is ennek várásában éltek,
s tudatosan, vagy öntudatlanul a
legtöbb ember szívében ott él a

vágy ez után az „elveszett paradi
csom” után. Azzal, hogy Urunk
imádkozni tanít érte, elismeri en
nek a vágyakozásnak jogos voltát.
Nyilvánvalóvá teszi azonban azt
is, hogy Isten országa ajándék,
amelyet ő hoz el. Mi meg nem va
lósíthatjuk, ki nem érdemelhetjük,
eljövetelét még csak nem is siettet
hetjük. Könyöröghetünk érte,
hogy az a mienk is legyen, azaz az
ő uralma alatt élhessünk. Eljövete
le azonban nem tőlünk függ, Isten
hozza el annak napját.
EA ugyanis elsősorban a jövő
nagy eseménye. Krisztus Urunk
visszajövetelének
reménysége,
melyről Péter második levelében
azt olvassuk: „Új eget és új földet
várunk, amelyben igazság lakik.”
(3,13). Uralma alatt való élésün
kért azonban nemcsak arra az eljö
vendő napra nézve könyörgünk,
hanem földi életünkre vonatkozó
an is, hogy már most lehessen va
lóság életünkben. Ez pedig úgy le
hetséges, ha hiszünk igéjének, ben
ne bízunk és akaratának engedel
meskedve élünk. Ha már most a
szeretet, békesség, igazság cselek
vői és követei vagyunk.
Ez a kérés azért azt jelenti: Cse
lekedő meg velünk és engedd meg
nekünk, hogy benned való hitben,
neked engedelmeskedve éljünk itt,
egykor pedig üdvösségedben.
Báni! Béla

Folytatás az 1. oldalról

K A L D Y ZO LTÁ N

Egyházunk diakóniai szolgálata intézményes diakónia
A z egyház diakóniára hivatott
S most egy fokkal tovább me
gyek. Ha egyszer az evangélium
közepe a diakónia, ti. Jézus diakóniája, akkor ebből mi következik?
Ha egyszer ez igaz, amit eddig el
mondottam - és én meg vagyok
róía győződve, hogy így igaz - ak
kor felteszem a kérdést: Kinek kell
ezt a diakóniát csinálnia? Kinek
kell követnie Jézust? Kinek kell
odaadnia magát azért, hogy végez
ze a diakóniát? Ki az alany? Itt ki
kell mondanom a szót: - a gyüle
kezet! Jól tessék megfigyelni, nem
az intézményes diakóniát, hanem a
gyülekezetei neveztem meg. Na
gyobb összefüggésben az egyház.

Az egyház hívatott el, a Krisztus
népe hívatott el erre a diakóniára.
S ezen belül pedig az egyes gyüle
kezetek. Ennek a gyülekezetnek
- a Krisztus népének - kell élnie
abból a diakóniából, ami a keresz
ten történt,'azokat u példákat kell
szeme előtt tartania, amit Jézus
mutatott, ázokat az igéket kell a
szívében forgatnia, amit a diakó
niai szolgálatáról mondott és a
gyülekezetnek, mint gyülekezetnek
kell ezt a diakóniát végeznie. Tágabb értelemben, a Magyarországi
Evangélikus Egyháznak mint
olyannak kell a diakóniát végez
nie. Tehát az egész egyháznak és
ezen belül az egyes gyülekezeteknek.
(K övetkezik a III. befejező rész)

Sajtóvasámap
Április 13-án - eg y h ázu n k ren d je sz e rin t - a v a sá rn a p i offertórium
sajtó k iadv án y ain k tá m o g a tá s á t szo lg álja.
T estv érein k á ld o z a to s s z e re te té b e ajánljuk.

D r. J o a c h im F isc h e r itteni egyháztör
ténész professzor most készített tanul
mányt arról, hogy miként vált egysé
gessé 1949. okt. 26-án a brazíliai, közel
másfél milliós, evangélikus egyház
szervezete és szolgálata. Az addigi synodális .(zsinati) szétszakadozottsag
után jö tt a porto alegrei központú egy
séges vezetes. Ennek az itteni több orszagnyi egyháztestnek parányi része a
mi magyar gyülekezeti közösségünk is
Sáo Paulóban. Az itteni egyházvezetés
dinamikus. Éppen m ost újult meg a
Magyarországon is járt D . A u g u s to E r 
n e sto K u n é r t elnök püspök nyugdíjba
vonulása után az egész porto alegrei
vezetés. Utódja, a volt helyettese, egy
kori teol. prof. d r. G o ttfr ie d B r a k e 
m a ier lett. M ár november 23-án tervez
te többek között a mi gyülekezetünk
meglátogatását is, ebben csak az aka
dályozta meg, hogy a déli államokban
uralkodó felhőszakadások miatt gépe
indulása három órát késett. Aznap este
gyülekezetünk elnökségének B á lin t J á 
nos felügyelő vezetésével volt alkalma
az egyik nagy gyülekezetünk összejöve
telén találkoznia és kapcsolatot terem
teni vele is.
Az ő karácsonyi körlevele érdekes
módon ad az otthoniaknak ízelítőt ar
ról, hogy egy ilyen mérhetetlenül nagy,
gazdag, sok részében világszínvonalon
iparosodott (hiszen gyárt a mikroelekt
ronikától, az autók százezrein át min
dent a repülőgépekig), de széles rétegei
ben mégis 'elmaradott nép evangélikus
egyházának a vezetője hogyan közelíti
meg az uralkodó problém ákat az evan
gélium fényében: „Saját világába jö tt és
az övéi nem fogadták be őt.” (Ján
1,11 /a.) - „íme a karácsony csodája.
Az Isten meglátogatta teremtményét.
Jött, hogy velünk legyen. Megkeresi az
embereket, akik félelemben, szegény
ségben, kétségbeesésben és bűnben él
nék. A sötétség kellős közepén megjele
n ik ^ világosság. Ez az Isten szeretete
az ő teremtményeihez. - Jézusban ez a

„ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉG
ÉS NYITOTTSÁG”

Békesség nektek!
Ernst Lange után németből
Krisztus feltám adt!
Valóban feltám adt!
- hirdetik a sírnál já rt asszonyok.
De a tanítványok hitetlenül bezárkóznak.
Zárt ajtók m ögött idézgetik
emlékeiket, csalódásaikat.
V ádolják Mesterüket:
nem csálta-e meg
sajátm agát és barátait?
Nem tette-e őket nevetségessé
m indenki előtt?
V ádolják a népet.
Hogyan u jjo n g o tt feléje,
elfogad ta segítségét,
h a llg a tta igéit,
aztán h alálra ítélte.
V á dolják önm agukat: .
Nem hagyták-e el ö t
gyáván a bajban?

A z E g y h á za k V ilá g ta n á csa k ö s z ö n e té
eg yh á zu n k v á la szá é rt a L im a -Ira tra

Néhány hete hirt adtunk arról,
hogy a Magyarországi Evangéli
kus Egyház elküldte hivatalos vá
laszát az Egyházak Világtanácsa
által sokéves munkával kidolgo
zott és a keresztyének és egyházak
egységével foglalkozó, híres „Lima-Iratra” (pontos címe: Keresztség - úrvacsora - egyházi szolgá
lat). A magyar választ dr. Pröhle
Károly professzor vezetésével egy
kisebb teológiai munkabizottság
készítette el. Azt egyházunk Orszá
gos Presbitériuma legutóbbi ülésén
egyhangúlag a magáévá tette és
egyházunk teológiai állásfoglalá
sává nyilvánította.
Nemrég érkezett meg Géniből
dr. Günter Gassmann professzor
nak, az EVT Hit és Egyházszerve
zet Osztálya (Teológiai Osztály)
igazgatójának válasza dr. Nagy
Gyula püspökhöz. A levélben dr.
Gassmann kifejezi hálájukat a ma
gyar evangélikus válaszért. Szó
szerint a következőket írja levelé
ben:

Zárt a jtó k m ögött
szállnak perbe Istennel, a világgal, önm agukkal.
De Jézus behatol a zárt ajtón át
bezárt szívükbe.
S ahogya n egykor a h u llám okna k
csendet parancsolt,
kinyújtja kezét a panaszok és az önvád
h á borgá sa fölé:
Békesség nektek!
Feltám adott, a Te békeköszöntésed
több, m int köszöntés!
Győzelmed az és aratásod!
Azért lettél testté,
hogy békét szerezz!
Azért éltél, tanítottál,
szerettél és szenvedtél.
Azért szálltál le
a halál mélységébe.
Megszerezted a békességet,
és most hozod a békességet.
Te vagy a békesség!
M egbékélteted az em bert
Istennel és önm agával,
hogy m int m egbékélt, legyen
em bertársai testvére, barátja.
Feltám adott!
Rejts el .békességed be
m inket, barátainka t, ellenségeinket em bereket és á lla to k a t ko ro ka t és tereket most és m indörökre!
(Megjelent a költőnő Most élni - küldetés
cfmü kötetében 1984-ben)

az első, gyors áttekintést végezhe
tem el a szövegeknél. De - már az
első olvasásra is - meg kell valla
nom, hogy nagy hatással volt rám,
ahogyan egyházuk válaszolt a „Ke
reszt ség - úrvacsora - egyházi hiva
tal" c. iratra. A válasz tiszta öku
menikus elkötelezettséget és nyi
tottságot tükröz az Irat széles körű
teológiai távlatai iránt. Válaszuk
nak mind általános, mind speciális
megjegyzései sokat segítenek majd
nekünk egyfelől a sok válasz kiérté
kelésében, másfelől a Hit és Egy
házszervezet (O sztály) munkájá
ban.
Megköszönjük
mindazok
munkáját, akik egyházuk válaszá
nak kidolgozásában részt vettek."

„Sok egyház küldi el most hoz
zánk válaszát. Ezért jelenleg csak

DIAKÓNIAI EVANGÉLIZÁCIÓS
KONFERENCIA GYENESDIÁSON
Felhivjuk a lelkészek figyelmét
arra, hogy június 9-től 12-ig Gyenesdiáson - országos jellegű Diakóniai Konferenciát tartunk.
A konferencia célja: munkatársi és
testvéri közösség kialakítása, ame
lyik diakóniai szolgálatunk külön
féle feladataiban (diakóniai mun
kásképzés, intézményes diakónia,
gyülekezeti diakónia, a „lelki
segélyszolgálat”, testi-szellemi fo
gyatékosok gondozása stb.) tevé
keny részt., vÓilfŰ•.rrQJlÉaó<Ste&;
vünk és várunk, akik szdvjikön
hordozzák ezt az ügyet és készek
abban segíteni is, akik készek
szolgálni az evangélikus diakónia
jövőjét. - A konferencia összefog
laló témája: SZOLGÁLATODAT
MARADÉKTALANUL TELJE

szórhatná a maga világosságát 1986.
évében is.”
Meggyőződésem, hogy az itteni lelké
szek hordozói ennek a világosságnak a
jó igehirdetésben és a minden jóért való
evangéüumi állásfoglalásaikban is.
A brazil közélet legnagyobb problé
mája a pénzügyi helyzeten kívül a négy
év (1985-89) alatt végrehajtandó föld
reform alakulása. Mivel kölcsönösen
nagy a feszültség, nem ritkák az igény
lők erőszákos földfoglalásai sem (In
form áció IECLB; N? 73/85). Az egy
házaknak igen nehéz a helyzete, de az
álláspont a római katholikusokkal
együtt haladó és pozitív. Múlt év októ
ber 27-én Monte M órban 120 km-re
Sáo Paulótól volt egy nagy sportcsar

nokban az itteni esperesség nagy Egy
házi Napja. A közel 800 főnyi sokaság
és az úrvacsorázók kétharmada csupa
fiatal volt. Magam is oszthattam 20
lelkésszel együtt az úrvacsorát. Az ige
hirdetés, lendületes, evangelizáló jelle
gű volt.
Július-augusztus váltóján 45 fiatal
jö tt el az USA-ból, Kanadából, Braziüából Salvadorba (Bahia állam), nem
csupán azért, hogy az éhséget közelről
lássák, hanem, hogy megoldást is ke
ressenek reá. Megállapították, hogy
habár a földreform lenne az alátámasz
tása a problémák megoldásának, de
nem ez az egyetlen, amit a nép kíván.
Az álláspont abban kristályosodott ki,
hogy akik részt vettek ezen a szeminá

SÍTSD. A reggeli és esti áhítatok
(Fii. 2,5-11.) mellett a délelőtti
bibliatanulmány alapja I. Korinthus 12—13 lesz. Délután pedig
„Fórum a diakónia ügyében”
címmel megbeszélés szerepel a
programban. Lelkészek, diakóniai
munkások, gyülekezeti tagok ön
kéntes jelentkezését várjuk, a
költségeket is mindenki maga vi
seli. A konferencia hétfőn (június
9-én) este 6 órakor kezdődik és
jg&ijtörtökön (június 12-én) estlúrvacsoraosztással fejeződik be, el
utazás péntek reggel. Jelentkezni
május 15-ig lehet: Budai Evangéli
kus Szeretetotthonok Központja,
1029. Budapest, Báthory László
u. 8. címen. A részvételi díj
700,- Ft.

Lelkészképesítő vizsga
az Északi Egyházkerületben
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága előtt
1986. március 19-én Budapesten lelkészi vizsgát tettek és lelkészi okleve
let kaptak:
Bence András székesfehérvári, Zólyomi M átyás répcelaki segédlelké
szek és Piri Magdolna bobai lelkészi munkatárs.

Dél-amerikai mozaikok
szeretet emberré lett. Hozza a bűnö
söknek a bűnbocsánatot, az elcsüggedteknek a hitet, szolidaritást az igazság
talanságban élőknek. A bethlehemi
gyermek születése óta megjelent az em
beriség reménysége. Fény ragyog a sö
tétségben. - „És az övéi nem fogadták
be ő t...” (Ján 1,11/b.) íme a karácsony
tragikuma. Elvetik, elutasítják az Isten
szeretetét. Nincs helye az Isten Fiának,
istállóban született meg és végül is ke
resztfára feszítették. Az emberek rész
ben, vagy egészben elutasítják a meg
változást. Inkább előnyben részesíte
nek egy erőszakos világot, ahol az ön
zés és az agresszió uralkodik. Félnek a
szeretet rizikójától. Ünnepük a kará
csonyt, de nem azonosulnak vele. Mindennek bizonyságai nyilvánvaló
ak. A földön körös-körül konfliktusok
(ellentétek) vannak, az erőszak ott van
az utcákon, az éhezők szenvedései iga
zolják, hogy milyen távol vagyunk a
karácsonytol. A fény ragyog, de a sö
tétség azt nem fogadja be. Mit jelent a
karácsony a mi személyes társadalmi
valóságunkban? - „Akik pedig befo
gadták, azoknak megadta azt a kivált
ságot, hogy Isten gyermekeivé legye
nek.” (Ján 1,12/a.)
íme a karácsony esélye. Az emberi
ség baja, szerencsétlensege nem vissza
fordíthatatlan. Minden megváltozhat,
Isten gyermekeivé lehetünk és elkezd
hetünk úgy élni, ahogyan az szükséges
lenne. De a társadalom is megváltoz
hat. Szeretet, béke, együtt az igazsá
gossággal nem kellene, hogy irreális ál
mok maradjanak. Mindezek konkrét
lehetőséggé válhatnak. A karácsony
igényű a mi átalakulásunkat is. - Bár
a karácsony fénye felszíthatna más
fényforrásokat is, hogy hatásosan

Örülünk ennek a jó visszhang
nak, melyet egyházunk hivatalos
teológiai válasza az Egyházak Vi
lágtanácsa részéről kiváltott arra a
teológiai dokumentumra, amely
több mint egy évtizede az egyhá
zak közös teológiai munkájának a
középpontjában áll, és köszönjük
elsősorban Prőhle Károly profeszszor értékes szolgálatát egyházunk
válaszának kidolgozásában.
N.

riumon, kiáltsanak jó hangosan, hogy
látják és hallják, hogy mi van északke
leten ezekben a napokban. (Informá
l ó 1985/72. IECLB.)
Volt alkalmunk találkozhatni más
egyházak képviselőivel. így köszönt
hettem hivatalosan augusztusban az itt
járt John Vikstrom finn érsek urat.
A japán nyelvű itteni evangélikus egy
ház 20 éves jubileumi ünnepségein egy
házunkat R áth Károly úr képviselte.
Viszonzásul bennünket felkeresett a to
kiói evang. egyház alelnökének - No
zom u Utsumi úr - vezetésével a helyi
testvéregyházak négytagú küldöttsége.
Együtt imádkoztunk tolmácsi segítség
gel, a Miatyánkot közösen mondottuk
el. Elmenőben az orosházi harangok
pompája búcsúztatta őket magnóról.
Felemelő érzés ilyenkor azt érezni,
hogy Krisztusban nincs kelet, sem nyu
gat, hanem csak egység és szeretet.
Lezajlott novemberben a Női Kö
rünk igen jól sikerült karácsonyi vására
is. Itt dr. Vörösné Porkoláb Mária
munkája, ki pénztáros, igen jelentős.
A római katholikus egyház itteni érse
ke és sok vezetője kitart a szólási és
sajtóközlési tilalmat kapott (egy év)
Boff ferences páter felszabadítási teoló
giája mellett. Erről itt sok cikk jelent
meg világi lapokban is. De érdekes do
log innen felmérni ennek skandináv
(finn) visszhangját is az ottani egyházi
lapokban.
Ápoljuk a kapcsolatot a helyi ma
gyar ref. lapai egyházzal is ott vállalt
szolgálatainkban. A magyarság István
király ünnepségen a magyar alapítású
Szt. Imre kollégiumban a magyar zász
lót én vonhattam fel és a rk. istentiszte
leten az epistolát olvastam fel. A szol
gálatot dr. Békés Gellért, költő, bibüa-

fordító, római egyetemi tanár vállalta.
Ugyancsak ő temette a tragikusan el
hunyt dr. Hets Aureüán bencés magyar
plébánost is és a Magyar Házban nagy
szerű előadást tartott az ökumené ak
tuális kérdéseiről. Felszólalásomért de
dikált kötetével tisztelt meg. Itt járt
Genfből Heimberto Kunkel LVSZ tit
kár úr is; Posfay György úrnak kö
szönhetjük, hogy megküldötte Cs. Sza
bó László: Nagypéntek Rodostóban c.
színdarabját, amit elő is adott az Arany
János színjátszókörünk együttese Nagy
Mihály rendezésében. A 250 éve el
hunyt II. Rákóczi Ferencről szóló elő
adásomon kívül nagyszerűen énekelt
kuruckori dalokat a Bartók Béla ének
karunk Bálint Jánosné vezényletével.
Mikes Kelemenről szófc szép verset
Bálint Inci mondta el hatásosan. Az
ilyen magyarságtudatot megőrző est
mindig fontos és jó szolgálati lehetőség
mások felé is.
Az adventi időszakban a cserkészek
több csoportban mentek két héten, a
hétvégeken, bethlehemezni a magyar
családokhoz. Az évet az itteni nyári
szünet előtt a decemberi (15) kará
csonyfa ünnepség zárta le. íme így él
egy kis csoport Dél-Amerikában a he
tenkénti rendszeres igei alkalmak mel
lett (istentisztelet, bibliaórák), amíg a
közös anyanyelv és a szeretet össze tud
ja tartani a nagy területen élő szétszórt
családokat.
Itt sokan beszélnek és cikkeznek ar
ról, hogy a déli féltekén március-ápri
lisban eppen ezen a tájon lesz legjob
ban látható a Halley üstökös, mely már
a napkeleti bölcseket is vezette egykor
Krisztus jászolához. Mi már kará
csonykor is összegyűltünk ennek a kis
dednek a bölcsőjénél az Ige fényében,
hogy itt is és ott is, otthon is, az 6.
világossága ragyogja be a nélküle sötét
ség világában lévő és élő emberszíve
ket.
1986. Epifanias ünnepén: Sáo Pauló
ban.
Benkő István
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Hogyan jutalmaz meg az Isten?

Reménységen felül ad
Álmodoztatok-e m ár arról, mi
lyen jó is lenne, ha valaki egyszer
elétek állna ezzel a biztatással:
kérhetsz tólem akármit, én teljesí
tem! Kíváncsi lennék arra, hogy ti
mit kérnétek?
A nagy pillanat. Eljött az őrség
váltás ideje. Az idős Dávid király
Isten ak ara ta szerint fiát, Salam ont
jelölte ki, hogy kövesse őt a trónon.
Eljött az ünnepélyes pillanat: Nátán próféta és a főpap Dávid ösz
vérére ültették, majd a szent sátor
elé vezették a trónörököst. Miköz
ben Nátán az Úr igéjét mondta, a
főpap olajos szarujából felkente
királlyá és fejére tette a koronát.

legszükségesebb volt. Ezt mondta:
Teljesítem kérésedet, bölcs és ér
telmes szívet adok neked. Sőt azt
is m egadom, amit nem kértél: gaz
d agságot, dicsőséget, hosszú éle
tet.

Isten reménységen felül ad. A z
álom valóra vált. Isten teljesítette
ígéretét. Salam on uralkodása a
béke idejét hozta el népe szám á
ra, mint ahogy neve is békességet
jelent. Bölcs ítélete a legzavaro
sa b b helyzeteket is megoldotta.
(3,16—18.) Példabeszédei, énekei
messze földön híressé váltak.
Olyan sok bölcs gondolata volt,
mint tenger partján a homok (5,9.)'

Ifjú sá g i Konferenciákat. A gyülekezeti Ifjúsági bibliakörök meg.
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konfirmált tagjainak jelentkezését a helyi lelkészt hivatalon ke.
resztül várjuk, 1986. május 5-ig Szirmai Zoltán esperes elmére
(1071 Budapest, Damjanich u. 28/b). Az idei konferenciák fölémája: „Az Úr a te IstenedT
Az Időpontok: I. Június 22.-júnlus 28.
II. Június 29.-július 5.
III. Július 7.-júllus 13.
IV. Augusztus 13.-augusztus 19.
V. Augusztus 21.-augusztus 27.

Ezékiel 11,19-21

Békülj
ki!

A M E G Ú JU L Á S C S O D Á JA
Ma, a szívátültetések korában talán szemléletesebb
számunkra ez a régi prófécia. Tudjuk, micsoda ellenál
lást - a szervezet immunreakcióját - kell leküzdenie az
orvosoknak ahhoz, hogy a műtét sikeres legyen. Az
eredmény pedig még ma is kétséges. S ha hosszabb-rövidebb ideig életben marad az újszíves - az „csoda”. - De
nagyobb csoda, ha az ember feladja ellenállását s gon
dolkodásában és lelkületében megújul és Isten engedel
mes gyermekévé lesz. Ezékiel ezt a csodát hirdeti meg
kortársainak. S nem egy ember, de egy egész nép meg
újulásáról szól.
Az első századokban ezen a vasárnapon keresztelték
meg a katechumeneket. De mit sem ért a keresztség
felvétele, ha az nem a szív belső, őszinte meggyőződésé
ből fakadt. A formális keresztyénség akkor és ma is
erőtelen és üres.

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,21-26

Tapogatom magam.
Vad-idegenül kutat a kezem
A hely körül,
Hol a szívemnek lenni kellene

Felharsant a kürtszó és az egész
nép így kiáltott: éljen Salam on ki
rály! Az ünneplő m enet most a p a 
lotáig kísérte az új uralkodót, aki
elfoglalta a királyi trónt.
Ami a legszükségesebb. Egy
séges, jól. vezetett, erős birodal
mat vett át Salam on apjától. Izráelnek más országok előtt is tekin
télye volt. Hogyan fog megbirkóz
ni ezzel az erőt m eghaladó fel
adattal - ez a kérdés,foglalkoztat
ta Salam ont éjjel-nappal. Egy éjjel
álm ában Isten szólt hozzá: Kérj
valamit, én m egadom neked! Ak
kor Salam on így imádkozott:
Uram, te királlyá tettél engem, de
én még egészen fiatal vagyok,
nem értek a közügyek intézéséhez!
Adj szolgádnak engedelm es szí
vet, hogy tudja kormányozni n ép e
det, különbséget téve jó és rossz
között.
Istennek tetszett Salam on kéré
se. Azt kérte, ami szolgálatában a

Bölcsességével csak g a z d a g sá g a
vetekedett. Távoli országokból
jöttek el hozzá, hogy minderről
meggyőződjenek. S áb a királynője
is eljött, hogy pró b ára tegye böl
csességét, de amit látott és ta 
pasztalt,; az m inden képzeletet fe
lülmúlt. „Áldott legyen az Úr, aki
Izráel trónjára ültetett, hogy jogot
és igazságot szolgáltass - m ond
ta a királynő S alam onnak - böl
csesség ed és g a z d a g ság o d felül
múlta a hírt, amelyet hallottam."
Mert Salam on bölcsességével és
g azd ag ság áv al Istent ak arta szol
gálni.
(gy jutalm az Isten! Kérjük tőle mi
is a legszükségesebbet: a ráfigye
lő, bölcs, értelmes szívet! S mi e n 
nél még többet tudhatunk:
Aki tulajdon Fiát nem kímélte,
hanem
mindnyájunkért
adta,
hogyne ajándék o zn a nekünk vele
együtt m indent? (Rm 8,32.)
Keveháziné Czégénvi Klára

Fontos emberek találkozóján, kezét baráti melegséggel. Ezzel fe
államfők tárgyalásán, fogadáso jezem ki, hogy helyreállt a béke,
kon, különféle rendezvényeken újra együtt lehetünk, együtt dol
mit fényképeznek legszívesebben a gozhatunk, játszhatunk, beszélget
fotóriporterek? A kézfogást. Két hetünk, szórakozhatunk. A békét
összekapcsolódó, egymásba fonó jelentő kézfogás összekapcsol és
dó kéz. Ősi jelkép, melynek eredeti segít, hogy együtt haladjunk közös
tartalmát nehéz lenne föltárni, célunk felé. (Talán azért nyüzsög
mégis mindenki számára egyértel olyan sok fotós a jelentős fogadá
mű közlés, a kapcsolatteremtés sokon, hátha el tudják kapni azt a
nemzetközileg elismert formája. pillanatot, amikor két nagyhata
Még akkor is, ha az egyes népek lom vezető politikusa egymásnak
más és más módon értelmezik és nyújtja a kezét.)
gyakorolják. A németek a legköz
„Békesség néktek!” Jézus mindig
vetlenebb barátaikat is kézfogással e két szóval üdvözölte tanítványait
üdvözlik. Angliában azonban ez és a sokaságot, mely köré gyüleke
sértő bizalmaskodásnak számit. zett. Tudta, hogy ha nincs békesség 1
Ott az üdvözlés formája a fejbic ember1és ember között, hiába tanít- I
centés vagy a meghajlás. Mi ma ja őket egymás szeretetére, egymás I
gyarok pedig, nem. fogunk kezet terhének hordozására, az egymá- I
akárkivel! Úgy érezzük, többet je sért élésre. Jézus békességet árasztó
lent ez a mindennapos üdvözlés szavait a békétlen szív képtelen
nél. Nemrég egy híres zongoramű meghallani és megérteni. Ezért áll
vésszel fogtam kezet. Neki talán tak a farizeusok és az írástudók
nem jelentett semmi különöset, én mindig értetlenül Jézus előtt. Nem
azonban tudtam, olyan ujjakat akarták megszeretni Jézust, nem
érintek, melyek csodálatos zene akartak békét kötni vele, sőt mind
műveket szólaltatnak meg kon végig ellenségei maradtak.
certtermek szikrázó fényében.
Jézus a Hegyi Beszédben békes
Egy kéz érintésekor a teljes em ségre szólítja föl az őt követőket.
berrel lépünk kapcsolatba. A kéz Isten elé nem lehet úgy odaállni,
fogás erejéből, jellegéből az egész hogy szívünk forr a haragtól.
emberről szerzünk információt. Hogy merünk úgy az Úr oltára elé
Lelki alkatáról, gondolatairól, jó- térdelni, hogy közben gyűlöletün
kedvéről-rosszkedvéről, szándé ket nem tudjuk felejteni?! Hogyan
kairól. Nem véletlen, hogy egy sze tehetünk bármit is Isten nevében, I
relem történetében is döntő fordu miközben a mellettünk állóra rá se I
latot jelent: „Egyszerre csak meg nézünk?! Hogyan ajánlhatjuk fel I
fogtad a kezem ...” (Tóth Árpád: szolgálatainkat Urunknak, ha a
Esti sugárkoszorú). Nem igazi a legközvetlenebb szomszédunkon
kézfogás, ha az nem kapcsolódik a sem akarunk segíteni?! Mindez
szív érzéseihez.
csak képmutatás, nem méltó
„Fogjatok kezet! Béküljetek ki!” Krisztus követőihez.
- gyakran szólnak így a szülők ve , „Békülj ki előbb atyádfiával!” I
szekedő gyermekeikre. Igen, a kéz Isten színe elé csak megbékélt szív- I
fogás a békekötést is jelképezi. vei járulhatsz. Csak így remélhe
Nem haragszom a másik emberre ted, hogy a mennyei Atya feléd
többé, nem undorodom az érinté nyújtja békességet kínáló baráti
sétől, sőt szívesen megszorítom a kezét.
Vető István

- írja jól ismert versében Reményik Sándor. A „szívte
len” keresztyén ajkán koppan a szó hidegen és kemé
nyen, mert nem szűrhette át a szívén. A szeretet mozdu
lata félszeggé lesz, mert nem a szív dirigálja azt... Mind
ez költői túlzás? Nem. Megkeményedett, megüresedett
életünk közös megtapasztalása ez.
Isten azonban hiszem, minket is megújítani akar. Új
szívet akar adni. Szendéikével le akarja győzni ellenállá
sunkat és munkálni akarja gondolkodásunk és lelküle
tűnk megváltozását. Úgy gondolom, ez az amire egyéni
és gyülekezeti életünkben egyaránt szükségünk van.
Ennek a vasárnapnak az üzenete drága evangélium:
átélhetjük a megújulás csodáját. Hogyan? Nem a mi
elhatározásunk nyomán. Jézus egyszer a tanítványok
aggódó kérdésére ezzel a biztatással válaszolt: „embe
reknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges”.
A mi megújulásunk titka is ez.
Kérjük Őt sürgetve, mint kértük a lelki ébredés ide
jén:
Új szívet adj, Uram énnekem;
Új szívet adjr én Istenem,
Amely csupán csak teérted ég
S véled jár szüntelen,
Csak véled szüntelen.
Pintér Károly

IM Á D K O Z Z U N K
Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd rajtam.
Uram építsd gyülekezetedet, és kezdd velem.
Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt
a földön, és kezdd nálam.
Uram, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben,
és kezdd bennem.
Ámen.

KERESZTYEN ETIKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Ezzel a Núninel tartott az
L V SZ taníVmányi osztálya
egyhetes konzultációt a Becs
melletti Purkei3sdorfban a Pre
digerseminar épületében.
A kislétszámú, épp jyísz főt
számláló konferencia ógyik sa
játossága volt, hogy résztvevőit
természettudósok és teológusok
alkották. A megbeszélés első
rendű célja a címben megjelölt
téma diszkussziós feldolgozása
volt, feladata pedig tanács és
iránymutatás az LV SZ részére
az elkövetkezendő időszakra.
A közel tíz, egymástól eltérő
gazdasági és politikai rendszerű
országból érkezett küldöttek rész
letesen beszámoltak hazájuknak a
témával kapcsolatos helyzetéről.
Már az első beszámolók után vilá. gos volt, hogy a közös program
adás igényének csak akkor tudunk
eleget tenni, ha egymás helyi adott
ságait valóban megismerjük és
csak azután fogalmazunk meg ál
talános irányvonalakat.
Ennek a programpontnak kere
tében dr. Muntag Andor teológiai
tanár részletesen ismertette az
1976. évi magyar környezetvédel
mi törvényt. Nagy érdeklődés kí

sérte ezt az alapos, sok irányban
példának is tekinthető iratot. Sza
bó Lajos zuglói lelkész a magyar
környezetvédelem aktuális kérdé
seit és hazai, teológiai álláspontun
kat ismertette.
A konferencia záródokumentu
ma biztatja a felelős egyházi veze
tőket és az egyes gyülekezeteket,
hogy az Isten által teremtett vilá
gért elengedhetetlenül felelősek
vagyunk s ezt a felelősséget vállal
nunk kell. Időszerű fehsmerés le
het ráébrednünk arra, hogy mi is
ahhoz az emberiséghez tartozunk,
amely a természeti károkat okoz
ta, de ahhoz is, amely nemzedék

ezeknek a károknak a következ
ményeit elszenvedi. Teológiai tisz
tázódás csak úgy képzelhető el, ha
újra átgondoljuk a teremtés teoló
giai kérdéseit. Ezt követné az a
lépés, hbgy a témával foglalkozó
teológusok körét kibővítenénk
természettudósokkal, politikusok
kal és közgazdászokkal közös ta
nácskozás céljából. Minden ta
gegyháznak meg kell keresnie azt
a területet, ahol a természetvéde
lem, illetve környezetvédelem ér
dekében igehirdetésben, tanítás
ban és lelkigondozásban, vagy ha
tömegkommunikációs eszközök
állnak rendelkezésére, azok kere

teit kihasználva hathatós lépések
re képes. Egyetlen egyház sem tér
het ki ez elől a küldetés elől. Ket
tős teológiai alappal rendelkezünk
ebben a kérdésben. Egyik a szere
tet érzése a teremtettség iránt, má
sik az élet és természet szépsége
feletti örömünk. Ezért magasztal
juk mi Istent az ő „jó teremtésé
ért”.
A keresztyén etika és a környe
zetvédelem témájában kiváló segít
ség számunkra az NSZK-beli
evangélikus egyházak tanulmánykötete „Teremtéshit és felelősség
környezetünkért” címmel. Ugyan
csak ezen a területen jelent meg egy
ökumenikus kiadvány, amely rö
vid és világos magyarázatot nyújt
„Komolyan vett felelősség a teremtettségért” címmel.
Az egyhetes konzultáció mun
káját dr. Harmati Béla, az LVSZ
tanulmányi referense vezette.
Együttlétünk kedves színfoltja volt
az az este, amelyet Dieter Knall
osztrák püspökkel tölthettünk el
szívélyes légkörben. A rövid, haza
felé tartó úton ébredtünk rá arra,
hogy a budapesti nagygyűlés
konkrét felhívásai mennyire ala
pos és vüágos kereteket rajzoltak
meg, s hogy az eltelt idő alatt csak
növekedtek a ' környezetvédelem
feladatai.
-s z -

hogy eszünkbe
vegyük.

Húsvéti számunkban
Huszárik Zoltánról szóló
cikkünk mellett nem
ju to tt már hely az
ismertetett könyv
címlapjának. A z
evangélikus filmrendezőre
emlékezésül most
közöljük.
>„
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Ünnepélyes alkalom nak lehettünk
részesei március 8-án az Evangélikus
Országos Múzeumban. Az egyházi és
kulturális szempontból is páratlan je
lentőségű emlékkiállítás keretében a
kőbányai gyülekezet fiataljai valóság
ban és előadásukkal is á tisztelet gyer
tyáját gyújtották meg Bornemisza Pé
ter sokat szenvedett tudós reformátor
emléke előtt. Amint a megjelenteket
köszöntő fiatalember mondta, tették
ezt azért, hogy eszünkbe vegyük, mit
tettek a XVI. század próbás évtizedei
ben reformátor eleink az ország meg
mentéséért, szellemi felemelkedéséért, a
Jézus Krisztusról szóló felszabaditó
evangélium hirdetéséért.
A termet körülvevő vitrinekben elhe
lyezett tárgyi emlékek, írásos doku
mentumok, vaskos postillák között, ih
letett légkörben elevenedtek meg Bor
nemisza Péter életének főbb állomásái,
küzdelmei bécsi diákéveitől kezdve a
detrekői várban bekövetkezett halálá
ig. Korabeli zene, ének, Szokolay Sán
dor kétszólamú kórusműve - amelyet
Bornemisza Péter Sulyok Annának írt
bölcsődalára szerzett a mester - tették
még melegebbé az előadást. Megrendítően hatottak az előadás folyamán
Bornemisza Péter korabeli nyelven idé
zett mondatai.
A Bomemisza-évfordulók kapcsán ez
az előadás küldetés volt a XVI. sz. ma
gyar egyháztörténete és benne Bornemi
sza Péter emléke felidézésében. F. T.
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Én vagyok a jó pásztor.
Ez az ige csupa vigasztalás, mert gyönyörű képben érteti
meg, hogy kicsoda Jézus, mi az ő tiszte s milyen érzület
tel van hozzánk. Kegyelemmel van hozzánk s mi erre
mindig bátran hivatkozhatunk. Hiszen éppen arra keresz
teltek meg s az evangéliom hozzá a pecsétes igazolvány,
hogy én a Krisztus kedves báránya vagyok. Jó pásztor ó,
aki megkeresi elveszett juhocskáját. Nem a törvény sze
rint bánik velem, nem követel, nem hajszol, nem fenyeget
és nem ijesztget, sőt csupa édes kegyelmet gyakorol. Ma-ga száll le hozzám, vállára vesz s nékem csak engednem
kell, hogy hordozzon.
(Luther)

\ __________________________J
-------------- -
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K Á L D Y ZO LTÁ N

Egyházunk diakóniai szolgálata intézményes diakónia
(III. befejező rész)
Hordozd a m ásikat
Két igére szeretném fölhívni a
figyelmet. Az egyik ige így hang
zik: „Mindenki a maga terhét hor
dozza.” (Gál 6, 5.) Ezt ki szokták
játszani a másik igével. („Egymás
terhét hordozzátok”.) Mindenki a
maga terhét hordozza, ez azt je
lenti egy gyülekezet számára, hogy
első^, másod- és harmadrenden is
a magára maradottat, a beteget,
magának a gyülekezetnek kell el
sőrenden hordoznia, ha az való
ban diakóniai gyülekezet. Ez alól
igen sok gyülekezet feloldja magát
úgy, hogy az öreget a pesthidegkú
ti, a pécsi, a győri vagy más szere
tetotthonba küldi, hogy szabadul
jon szegénytől. Nekünk nincs is
időnk - mondják - elvégre min
denki dolgozik, hol van, aki még
ezzel tudna foglalkozni? Pedig ha
ott marad az a szegény öreg, be
teg, naponta kiáltó szóvá válik az
egész gyülekezet felé. Felkiáltójel
lé, hogy „gondoskodjatok rólam!”
Felhívás a diakóniára. Ha kiemel
tük, végezze ezt most már Pesthidegkút, Pécs, Győr, Nyíregyháza.
Mi ettől megszabadultunk. S nem
marad „felkiáltójelként” a gyüle
kezetben. Pedig mindenkinek a
maga terhét kell hordoznia ilyen
vonatkozásban is.
A másik ige: „Egymás terhét
hordozzátok.” (Gál, 6, 2.) Tiltako
zom az ellen, hogy ezt az igét arra
használják föl egyesek, hogy
wgyűjtsünk” és anyagilag hordoz
zuk a másik terhét. Ez huszadran
gú ebben az igében. Ez az „egy
más” szem élyt jelent. Hordozni a
másikat, nem anyagilag, hanem
úgy, amint van. Ha most házas
ságkötés alkalmával beszélnék, azt
mondanám a vőlegénynek, hor
dozd a menyasszonyodat, a jöven
dő feleségedet és fordítva, és ne
elégedj meg azzal, hogy egy-egy
vasárnapon vagy név- és születés
napokon gyönyörű virágot adsz
neki. Virág helyett magadat add
oda. H ordozd a m ásikat és ne úszd
meg virággal. Egymás terhét hor
dozni, igen ez személyt jelent.
A másikat, mint személyt hordoz
ni úgy, amint van: rossz természe
tével, öregségével, betegségével.
S ez a gyülekezetnek is gondja.

A z intézményes diakónia
Most érkeztünk el témám má
sodik feléhez, az intézményhez. De
akkor mi van az intézményes diakóniával? Nagyon fontos szolgá
latot végez az intézményes diakó
nia. Nem is tudjuk nélkülözni.
Szükségünk van rá mint a Napra,
a vízre, vagy mint a levegőre. Azt
is megmondom, miért. Mégis csak
van azérP'úgy, hogy a gyülekezet
nem alkalmas az öregek, a betegek
ellátására. Nemcsak azért nem,
mert nem hatotta át a diakónia
szelleme, még nem tért meg a dia
kóniára, hanem mert egyszerűen a
körülmények olyanok, hogy az
teljességgel lehetetlen. Csak úgy
lehet megoldani a diakóniát, ha
kiemelem az öreget vagy a fogya
tékost a gyülekezetből és beteszem
egy intézménybe. Példát mondok.
Négytagú egy gyülekezet - mert
van ilyen is - , mindössze négyta
gú. Hát azért egy négytagú kis
gyülekezettől igazán nem lehet el
i

I

várni, hogy ellásson egy öreget
vagy beteget. Azután, a diakónia
az nem egyszerűen „laikus” mun
ka, azt tanulni kell. Érteni kell az
Öregek, fogyatékosok pszicholó
giájához. Tanulni kell a velük való
bánásmódot, a gyógyszerelést, az
orvosi kezelést. Ezt nem tudja a
gyülekezet megoldani. És sajnos,
nő a fogyatékos gyermekek száma
évről évre. Képtelenek a gyüleke
zetek ezeket a gyermekeket gon
dozni. Azonkívül sok a magányos
öreg is, 20%-a a lakosságnak 60
éven felüli. Budapesten is ezrével
vannak a magányosok, akikre
csak akkor nyitják rá az ajtót,
amikor napok múlva nem jelent
kezik. Ilyenkor feltörik az ajtót és
sokszor már holtan találják. E né
hány képpel csak illusztrálni akar
tam, milyen óriási szükség van az
intézményes diakóniára. Megis
métlem: nem nélkülözhetjük azo
kat. Margón jegyzem meg. Persze,
én úgy értem ezt, hogy azért a
gyülekezet ne hagyja magára az
intézménybe került öreget, bete
get, hanem maradjon mögötte, tö
rődjön továbbra is vele. Ez a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház
ban gyakorlat. Egyházmegyék
meg gyülekezetek ott állnak egyegy intézmény mögött. Példamu
tató az albertirsai vagy a pécsi sze
retetotthon is. Ahogyan egy-egy
gyülekezet vagy egyházmegye azt
mondja: ez az öreg a miénk, az
előremutató. Igen, valahogy így
tudom elképzelni a kettő kombi
nációját: a gyülekezeti és intézmé
nyes diakónia együttes szolgála
tát.

Intézményeink belső élete
Szólnom kell az intézmények
belső életének néhány kérdéséről.

Egy szeretetotthonban nem
uralkodhatik el a félelemnek leve
gője. Nem szabad, hogy az öregek
állandóan féljenek valakitől vagy
valamitől. Egy szeretetotthonban
első, második, harmadik, tizedik
és még ki tudja hányadik követel
mény a szeretetnek gyakorlása
minden formában: szóban, tekin
tetben, kézfogásban, simogatásban, felemelésben, tisztábatevésben, fürdőszobába vitelben, étel
adásban. Igen, szeretet, szeretet,
szeretet és szeretet. Ha ez nincs
így, akkor miért tartjuk fenn eze
ket az intézményeket? Tessék meg
mondani! Valami pluszt szeretné
nek adni a „szociális gondozáson”
felül? Egy evangélikus szeretetott
honban mi lehet a plusz? Az, ami
ről Jézus azt mondotta: „Erről is
meri meg mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretitek.” Jézus nem azt mondta,
hogy a hitvallásról ismernek meg
benneteket, hanem a szeretetről.
Jó, ha van hitvallás, hiszen abból
folyik a szeretet. De pusztán hit
vallással nem lehet megoldani az
öregek és fogyatékos gyermekek
kérdését. Csak szeretettel. Elfede
ző, bűnbocsátó, felemelő, gyöngé
den magához ölelő szeretettel.'
Ez a szeretet, amelyről eddig
szóltunk, kell, hogy családot te
remtsen az intézményen belül. Isten
Szendéikének munkája következ
tében tehát egyetlenegy családdá
kell formálódni a szeretetotthon
népének. Egyfelől azért, mert a
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NYOMDÁBAN AZ AGENDA Ü J KIADÁSA

„Istentiszteleti életünk megújulása
sohasem az Agendáktól függött”
BESZÉLGETÉS DR. PRŐHLE KÁROLY
PROFESSZORRAL, EGYHÁZUNK TEOLÓGIAI ÉS
TANULMÁNYI FŐIGAZGATÓJÁVAL
- Professzor úr! Legtöbb gyüle
kezeti tagunk kezében nem volt még
Agenda. Hallhatnánk-e arról, hogy
milyen könyv ez?
- Szertartáskönyvnek is nevez
hető. Tartalmazza az istentiszteleti
rendeket, az istentisztelet változó
részeit, imádságokat, az igeolvasás
rendjét, mintákat az istentiszteleti
imádságokra, a keresztelés, konfir
máció, esketés, temetés, lelkész
avatás, templomszentelés és iktatá
sok rendjét. Útmutatást, teológiai
és gyakorlati utasítást tartalmaz a
szent cselekmények értelméről és
elvégzési módjáról. Az Agenda a
lelkészek számára készült. A gyüle
kezetekre vonatkozó részeit az éne
keskönyvben találjuk meg.
- Készül az Agenda új kiadása.
Hallhatnánk valamit az előzmé
nyeiről?
- A keresztyénség kezdettől fog
va szükségesnek tartotta, hogy az
istentiszteletekben kifejezésre jus
son az egész keresztyénség össze

legtöbb öreg éhes a családra, mert
amikor még otthon volt, akkor
sem volt „otthona”. Fiai, lányai,
menyei, vői, unokái rohantak reggeltől-estig a munkájuk után. Ke
nyeret kellett keresniök, vagy el
kellett érniök a munkahelyükre.
Otthon egyedül voltak az öregek.
Ehhez tartozik, hogy amikor ott
hon van a család, a gyermekek,
unokák sokszor kiállhatatlanul vi
selkednek az öregekkel szemben.
Sokszor éreztetik velük, hogy fe
leslegesek, és a szobájukra is szük
ségük lenne már a fiataloknak. így
aztán az öregek jó része egy csomó
hiányérzettel megy a szeretetott
honba. Persze, arra is van példa,
hogy amíg otthon voltak, egy me
leg családi körben éltek. Tehát
családdá kell válnia a szeretetott
hon népének.
Nemcsak családdá, hanem gyü
lekezetté is kell lennie az intéz
ményben levő lakóknak. A szere

tetotthon lakói nemcsak a területi
leg illetékes gyülekezethez tartoz
nak, hanem maguk is gyülekezetei
alkotnak. Döntő módon fontos
nak tartom, hogy a szeretetott
honban hangozzék az ige, éspedig
az élő, eleven evangélium. Mert
lehet ápolni és szeretni az öregeket
és a fogyatékos gyermekeket, de a
legnagyobb diakónia egy intézmé
nyen belül, ha evangéliumot kap
nak és élhetnek abból. Az öregek
már halálra készülő emberek.
A legnagyobb bátorítás és vigasz
talás számukra is az örök élet
evangéliuma.
Ha az öregek evangéliumot kap
nak, maguk is elindulnak egymás
felé a vigasztalás, a diakónia szol
gálatára. Akkor nem egy tűrhetet
len lakótársat látnak a másikban,
hanem egy segítésre szoruló társat
és elkezdik önkénytelenül is gyako
rolni a diakóniát. És ekkor bekö
vetkezik a diakóniai teológiának az
a tétele, hogy „mindenki szolgál
mindenkinek, és mindenki elfogad
ja a másik szolgálatát.” És ez a
csúcs! Bárcsak ilyenek lehetnének
intézményeink egyházunkban.
1

tartozása. Gondja volt arra, hogy
az istentiszteletek rendjét és tartal
mát általánosan és fő szövegeiben
egységesen szabályozza. Ezért
minden egyháznak van szertartás
könyve. A reformáció korában
Magyarországon is ezen az elven
felépülő szertartáskönyvek terjed
tek el. Ezek figyelembe vették a
lutheri reformáció alapelveit,
ugyanakkor megtartották az egye
temes keresztyénség istentiszteleti
szokásait, amennyiben azok nem
ellenkeztek az evangéliummal.
Magyarországon az egész evangé
likus egyház számára kötelező
Agenda először 1963-ban jelent
meg. Ez volt az első igazán nagy
lépés afelé, hogy egyházunkban az
istentiszteletek és a szent cselekmé
nyek menete, rendje és fő szövegei
mindenütt egyezzenek. A hely és
alkalom szerinti differenciálódást
azonban ez az Agenda is lehetővé
tette.
(Folytatás a 3. oldalon)

Nagy püspök
látogatása
Veszprémben
Dr. Nagy Gyula püspök és
felesége a Veszprém Me
gyei T a n á c s új vezetősé
gének m eghívására m ár
cius 21-én láto g atást tett a
Veszprém Megyei T an ács
szék h ázáb an . Az elnök hi
v a ta lá b a n találkozott Ist
ván János megyei ta n á c s 
elnökkel, Navracsics Tibor
elnökhelyettessel é s Szál
kái József megyei eg yház
ügyi titkárral. A meleg és
szívélyes légkörű találko
z á s so rán m egbeszélést
folytattak a Veszprém m e
gyei evangélikus gyüleke
zetek é s lelkészek részvé
teléről, szolgálatáról tá rs a 
dalm unk életében, és a
megye egyházi épületeit
ért földrengéskárok helyre
állításáról. A püspök kife
jezte egyházunk köszöne
tét a megye vezetőinek jóa k a ra tú segítőkészségéért
az evangélikus gyülekeze
tek iránt.
A Megyei T an ácsn ál tett
lá to g a tá st követően a p ü s
pök és felesége felkeresték
Kovách Attila dunántúli re
form átus püsp ö k ö t és c s a 
ládját a veszprémi püspöki
szék h ázb an . A lá to g atás
so rá n a két püspök m eg
beszélést* folytatott a d u 
nántúli evangélikus és re
form átus gyülekezetek mai
kapcsolatairól, közös ökum énikus
és
társadalm i
szolgálatáról h azán k éle
tében.

„Uram szeretem házadat, ahol
laksz, dicsőséged lakóhelyét."
A Bábolnai Állami Ménesbirtokon
(ma Mezőgazdasági Kombinát) - a pro
testáns templom építésének gondolatát
Pettkó Szandtner Tibor, a harmincas
évek evangélikus vallást) ménesparancs
noka szorgalmazta. Az alapkőletétel
napja 1932. augusztus 14-én volt. A tel
ket Bábolna puszta bocsátotta rendelke
zésre. Az építéshez szükséges fedezetet
az ott élő 152 református és 62 evangéli
kus lélek adta és gyűjtötte össze. A fel
szentelés napja 1934. május 21-én volt
ünnepélyes keretek között. A gyülekezet
gondozására Kapi püspök 1935. szep
tember 2-i iratában Hammer Jenő tanító
kapott megbízást. A bábolnai gyüleke
zetben a későbbiek során szolgáltak még
id. Lehel László, Jakus Imre, Weltler
Ödön, Biczó Ferenc, Baráth József, Hó
di Pál, Szekeres Sándor, Marosi József,
Kiss Péter. A havonkénti istentiszteleti
szolgálatokat jelenleg református és
evangélikus lelkészek közösen látják el.
A háborús események következtében,
valamint az elhasználódás során a templom állaga leromlott. A legutóbbi években
a Mezőgazdasági Kombinát - melynek területén található a templom is - szívügyé
nek tekintette a szép, reprezentatív helyen álló templom felújítását. A közös összefo
gás eredményeként szép külsőt öltött templom újraszentelésére március 23-án került
sor, dr. Nagy Gyula evangélikus és dr. Kovách Attila református püspökök szolgála
tával. Az ünnepi istentiszteletre és közgyűlésre szép számban érkeztek a környékbeli
falvakból és városokból protestáns gyülekezeti tagok és lelkészek. A nagyközség
életében is kiemelkedő alkalmon részt vett még Rigó Pál, a Komárom Megyei
Tanács egyházügyi titkára, valamint Halmai József, a Mezőgazdasági Kombinát
igazgatója és dr. Baracs Endre, a nagyközségi tanács elnöke.

Dr. Nagy Gyula püspök a 26. zsol
tár 8. és 12. versét választotta ünnepi
igehirdetésének alapigéjéül. Igehir
detésében hangsúlyozta, hogy ma
különleges öröme van a bábolnai
protentáns gyülekezetnek, hisz’ di
csérhetjük Istent a megújított temp
lomért. Mégis az első szó Istené.
Isten mindenütt jelen van, igéjében,
az úr szent vacsorájában és a temp
lomban, amely Isten jelenvalóságá
nak különleges helye. Lábam biztos
talajon áll - mondja az ige. Isten
igéje a biztos talaj. A hit, amely

lyek nélkülözhetetlenül hozzátar
toznak a keresztyén ember életéhez.
Ez a templom a Mtrejutás, a szeretetben való megerősödés és a remény
ség helye legyen!
Az ünnepi közgyűlésen Fodor
András református esperes a gyüle
kezet történetéről szólt, majd a kö
szöntések sorát Nagy püspök nyi
totta meg. Kegyelettel megemléke
zett eleinkről, majd köszönetét
mondott a Mezőgazdasági Kombi
nát vezetőségének, hogy segítségük
kel lehetővé vált a templom új kön

Útban a templom felé

elsősorban bizalom és reménység,
bár ugyanakkor tudás és ismeret.
Igehirdetésének további részében
kiemelte, hogy a templom másik
ajándéka a gyülekezeti közösség.
Ma nagy szükség van a közösségre.
Legyen ez a templom a közösség
ajándéka - mondotta. Ezt a közös
séget a két egyház testvéri módon
megéli. Ez a közösség adjon erőt a
társadalomban való szolgálatra is,
valamint ahhoz, hogy a templomi
istentiszteletet az élet istentisztelete
kövesse a hétköznapokban. A püs
pök igehirdetésének záró részében
ismét utalt a felolvasott igére, áldom
az Urat a gyülekezetben. Atemplom
tornya ég felé mutató torony. Jelzi
a virágvasárnapi gyülekezetnek is,
hogy nem a halálé, hanem az örökéleté a végső győzelem.
Az ősi confírma eléneklésével a
püspök vezetésével a lelkészi kar
újra szentelte a bábolnai protestáns
templomot.
A közös protestáns templom újraszentelési liturgiájának következő
részében Kovách Attila református
püspök hirdette az igét, mondott
templomszentelési imádságot és ál
dást. lKor 13,13 alapján a hitről,
reményről és szeretetről beszélt, me
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tösbe öltöztetése. Ez a templom is
jele annak, hogy hazánkban kölcsö
nös bizalom és megértés van az ál
lam és egyház között.
Kovách püspök az újrakezdés
ösztönző erejéről szólt, hangsúlyoz
ta annak a jelentős anyagi és sza
kembertámogatásnak a jelentősé
gét, amelyet a Mezőgazdasági Kom
binát nyújtott.
Rigó Pál, megyei egyházügyi tit
kár utalt arra; két éve született a
gondolat, hogy rendbe kellene hozni
a templomot. Mint mondotta, vára
kozásunkat is felülmúlta a megvaló
sulás. Az egyházak is segítettek
anyagilag és segítő tanáccsal. Majd
utalva az országban több helyen
épülő templomokra, megállapítot
ta, mindez bizonyítja, hogy szocia
lista államunk minden jogos igény
megvalósulását segíti.
Az ünnepi közgyűlést Lábossá
Lajos evangélikus esperes zárta,
majd terített asztaloknál látta ven
dégül a gyülekezet a jelenlévőket.
A nap krónikása mit kívánhatna
szebbet, mint a gondolatnak a meg
valósulását, mely a közgyűlésen is
elhangzott - „legyen a virágvasárna
pi öröm a bábolnai gyülekezet állan
dó kísérője”.
-1V
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten,
1986. április 6-án

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és
] Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket
{ Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása
í által az élő reménységre” (lP t 1,3)
■ Vasárnap - „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és
I hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért” Ezs 40,2 (ÍJn 3,5 - Jn
i 20,19—29 - Zsolt 119,49—56) Húsvétnál fénye} sebben a világon semmi sem hirdeti számunk] ra: bűn és halál nem úr többé felettünk. Szaba{dók vagyunk. N e legyenek hát olyanok a lépéI seink, m int m egalázott, kiszolgáltatott foglyoJ ké! Lássuk meg, milyen bensőséges szeretettel
I emlékeztet minket ma Isten szabadságunkra!
Hél» - „Ábrám elment, ahogyan azt az Ú r
I m ondta neki” lM óz 12,4 (ÍJn 2,17 - lP t 1,
122-25 - E f 1,7-10) Milyen keveset tu dott Ab[ rám! Valóságos csoda a feltétlen engedelmesséí ge. Milyen sokat tudunk mi Istenről, terveiről,
szándékairól, szeretetéről. N agy szégyen volna
I konok engedetlenségünk.
Kedd - „H a m egm aradtok énbennem, és beszé1Beim m egm aradnak tibennetek, akkor bárm it
akartok, kérjétek, és m egadatik nektek” Jn
15,7 (Zsolt 19,15 - 2Tim 2,1-5 - E f 1,11-14)
Kettős kötődés a mai nap hangsúlya: mi Jézus
ban - beszédei bennünk. Form álja ez a kötődés
imádságainkat, terveinket, döntéseinket és vá
gyainkat! H add legyen minél több részünk a
meghallgatott imádság élményében!
Szerda - „Az Ú r azonban ezt m ondta Gedeon
nak: Békesség neked! Ne félj, nem halsz meg!
Ezért Gedeon oltárt épített ott az Ú rnak, és így
nevezte el: Az Ú r a békesség!” Bír 6,23-24 (ÍJn
4,16 - Róm 13,12-14 - E f 1,15-23) Félelem.
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Veszélytől, holnaptól, betegségtől, kiszámítha
tatlan sorsfordulótól, magánytól, haláltól, ala
kot nem öltött veszedelemtől. Tűnjön el ma a
szorongás mérge mindannyiunk szívéből! Mer
jük átélni -Gedeon igazságát: az Úr valóban a
békesség!
Csütörtök - „Ezt mondjátok Józsefnek: Bocsásd
meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Iste
nének a szolgái!” lMóz 50,17 (Ef 4,32 - lPt
2,1-10 - Ef 2,1-10) Nagyon nagy volt a vétek,
a testvérek vétke. Lenyűgöző a szeretet, amely
elfedezi azt. Legyen bátorságunk végiggondol
ni: nem kellene kopogtatnunk ma valakinél a
bocsánatkérés vagy adás mindent elfedező sza
vával?
(»éritek - „Boáz azt mondta az aratóknak:. Az
Úr legyen veletek! Azok így feleltek neki: Áld
jon meg az ÚR!” Rúth 2,4 (Lk 10,5 - Mk
16,9-20 - Ef 2,11-18) Már a köszönési formá
ink közül s a jókívánságaink szótárából is el
tűnt. Nem igényelnénk az Úr jelenlétét és áldá
sát? Vajon nem kellene-e visszahoznunk: belső
igényeink területére, érzületünkbe, szeretetünkbe, aztán pedig szóhasználatunkba is?
Szombat - „Erősítsétek a lankadt kezeket, te
gyétek erőssé a roskadozó térdeket!” Ézs 35,3
(Un 5,4 - Ézs 25,8-9 -/E f 2,19—22) Szegényen,
betegen, öregen, magányosan, halállal vívódva
hitelesen hirdethetjük és képviselhetjük Isten
hatalmának és szeretetének evangéliumát.
Lankadt kezekkel, reszkető térdekkel azonban
soha! Kérjünk hát erőt, könyörögjünk remény
ségért, imádkozzunk belső tartásért, hogy hite*lünket ne veszítsük önmagunk előtt és környe
zetünk előtt!
Szabóné Mátrai Marianna

AZ AGYONKÍMÉLTEK

Énekeljetek az Úrnak!

Dudás János

Remenár Sándor

Dtidás János, Remenár Sándor, Remenár Sándomé és Klenovszki Jánosné együttes gyülekezeti szolgálati ide
jük 110 esztendő. Dudás János 33, Remenár Sándor 27, a két asszony pedig
25 éve végez egyfolytában gyülekezeti
munkát. Tizenévesen kezdték mind
annyian. A legidősebb is innen van még
az ötödik X-en, a legfiatalabbak épp
hogy negyvenesek. Vasárnaponként
négy istentisztelet és két énekkari pró
ba, valamint az új Énekeskönyv beve
zetése óta rendszeres énektanítás a szo
rosan vett munkájuk.
Sugárzó szolgálatot végeznek. Aho
gyan a papi munka nem csupán prédi
káció, hanem a gyülekezet összefogása
és minden ügyében való odaszánas, a
kántorok is, az orgonapad és a karveze
tés mellett annyi időt, faradságot igény
lő egyéb szolgálatot vállalnak, amire e
rövid portréban nem lehet kitérni.

Sok külföldi fordul meg a domonyi
és vácegresi gyülekezetben. Volt rá
eset, hogy egy vendég csak a könnyei
vel küszködve tudta végigmondani az
üdvözletét, annyira megrendítette a
gyülekezet éneklése. A fíliában Dudás
János egyedül végzi a kántori és kar
vezetői teendőket, az anyagyülekezet
ben Remenár Sándor vezetésével fel
váltva szolgálnak. Az a titkos vá
gyuk, hogy egyszer talán valamikor
az evangélikus egyház rádiós félórájá
ban itteni gyülekezeti ének is felcsen
dülhet. Messze földről csodájára jár
nak az általuk vezetett gyülekezeti
éneklésnek.
Tréfásan
galgavölgyi
„kántorbank”-nak is nevezik a „négyesfoga
tot”, mert sokszor kérik kölcsön egyiküket-másikukat a szomszédos gyüle
kezetek kisegítő szolgálatra. Isten áldja
meg a szolgálatukat!

Remenár Sándorné

Klenovszki Jánosné

Országos Egyházunk Presbitériuma legutóbbi ülésén az alkoholiz
m usból mentó szolgálatunkra szélesebb munka- és feladatkört bízott.
Az alkohol rabságából szabadulni vágyók segítése mellett szeretnénk
szolgálni a megromlott családi életük miatt vergődő, kallódó, különféle
szenvedélyekben és megkötözöttségekben élő testvéreink között is.
Ebben a szolgálatunkban együtt látjuk az egyes ember testi és lelki
nyomorúságét, a család, a gyülekezet és az egész társadalom gondját.
Ezen az elvi alapon állva kívánunk segítséget nyújtani minden lelki
megújulásra szoruló és azt óhajtó testvérünknek. Lelki segély szolgála
tunk legközelebb április 14-18. között Fóton a Mandák Mária Otthonban
tart csendesnapokat az alkoholizmusból és egyéb megkötözőttségekböl
szabadulni vágyók részére. A program hétfő délután kezdődik és pénte
ken délutánig tart A részvételi díj 700,- forint. Kérjük, hogy ezt az
összeget lehetőleg a gyülekezetek vállalják magukra. A szolgálat céljára
küldött adományokból esetenként tudunk segítséget adni. Adományok
beküldhetők az Evangélikus Országos Egyház vagy a Dlakóniai Osztály
csekkszámlájára, esetleg a szolgálat vezetője (Vető Béla lelkész, 1085
Budapest, Üllői út 24.) vagy titkára (Balicza Iván lelkész, 3100 Salgótar
ján) címére. További felvilágosítást a szolgálattal1és a csendeshéttel
kapcsolatban ugyancsak a fenti címeken lehet kapni. A jelentkezéseket
Is e fenti elmek egyikére lehet beküldeni. A résztvevőktől kérjük, hogy
ágyhuzatot lehetőleg hozzanak magukkal. A lelkészeket kérjük, segítsék
a résztvevőket a csendeshétre és visszautazásnál kísérettel is.

Özvegy anyja szemefénye. Fúvó szél
től is óvták, kellemes tavaszban is bugyolálták. Sportolni? Jaj, megsérülhet! Már
pedig ő a kedvenc kisfiú széles e famíliá
ban. A házimunkákban is inkább testvé
reitől várt el segítséget a mama. Meg hát
ő volt á legkisebb, a leckeírásban néha
két oldalról is támogatták. Szép is volt' a
bizonyítványa - a serdülőkor elejéig. At
tól kezdve iskolai eredménye csúszott,
majd zuhant. Tizenötéves korában már
megbukott, és különben is egyre nehe
zebben tudott mit kezdeni önmagával.
Minden próbatétel elől kitért. Ügyetlen,
gyenge akaratú - mondták rá. Félt sokszor m aga sem tudta; mitől.
Az- iskolaorvosnak .elmondta, hogy
amikor tízéves korában egyszer megfog
ta rég halott apja malteroskanalát, a ma
ma ünnepélyes mozdulattal elvette tőle,
és szinte fogadalmat téve így szólt: „Kis
fiam, neked ilyesmire sose lesz szüksé
ged, te főorvos leszel!" így aztán otthon
még egy szöget sem verhetett be a főor
vosjelölt... Most már még a mama is ki
egyeznék abban, hogy közepes szak
munkás legyen a fia, vagy hogy egyálta
lán életképes, önálló férfivá fejlődjék, akit
nem kell folyton pátyolgatni. „Pedig én
mindent megtettem, hogy ne érezze meg
apja korai halálát!" - védekezik az anya
századszor, talán már érezve, hogy ép
pen ezzel a bálványozó túlkíméléssel ve
szedelmesen túllőtt a célon.
Huszonnégy éves a hölgy, nemrég tör
te össze a harmadik ajándék-autót, me
lyet egyedülálló édesanyjától kapott, aki
elsősorban arra keresett - nem is rosszul
-, hogy kisebbik lányát ilyen drága aján
dékokkal köthesse magához. Meglepe
tésről már egyse kevésbé lehetett szó a
kényeztetésnek ebben az eszkalációjá
ban - kérdéses inkább az volt: meddig
bírja ezt a mama?
Csakhogy a lány nem bírta tovább az
agyontámogatottságot. Meg azt, hogy
édesanyja, aki más városban lakott, feltű
nően sokszor kötött ki nála, váratlanul is,
elárasztotta aggodalmas érdeklődéseivel
és kéretlen tanácsaival, ellenőrzésszerúen beszámoltatta mindenről apróléko
san, elvárta, hogy legalább két-háromnaponként felhívja őt telefonon, bárhol van
is, és „jó hosszan ” elbeszélgessenek. S ha
mindebben a leány nem mutatott élénk
érdeklődést, a mama nyomban sértődés
be vonult, s olyasmiket emlegetett, hogy
„úgysem leszek én már sokáig terhedre”,
„hol van ma már a szülőtisztelet". Ezzel
pedig a „gyerekben" keltett lelkifurdalást,
arra kényszerítve őt, hogy igyekezzék ki
engesztelni duzzogó anyját, az meg alig
várta, hogy megint valami kiadós aján
dékkal rukkolhasson ki. „Most már én
örök gyerek kell hogy maradjak?” - kér
dezte a lány az idegorvost, akivel beszél
getve már kezdett gyanút fogni: ismétlődő
gépkocsikaramboljaiban nem az az elfoj
tott indulata jutott-e akaratlanul is jelké
pes kifejezésre, hogy anyjához láncoltságát törje össze?
Egyszerű földműves lakott a szom
szédjában, barátságos, józan' paraszti
eszű bácsi. „Tudja, Erzsiké - mondta
egyszer a lánynak némi hümmögés
után -, ha az üvegházból későn telepítik
ki a palántákat, elöregszenek, oszt’ ak
kor baj van velük, csak senyvedeznek.
Meg aztán sok madár okosabb, mint
némelyik szülő, mert bizony kitessékeli a
fiókáját a fészekből, ha az nem akar kire
pülni, pedig már röpős volna. Mert a sze
retet sem annyi, hogy folyton csak melengetni-melengetni. Akit túlmelenget
nek, egy életen át fázni fog. Hát - ne
vegye rossznéven - maga se hagyja,
hogy agyonmelegessék. Még a kedves
édesanyjának se lesz az olyan jó!"
Bodrog Miklós
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Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi ZelI ma, de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. (családi)
I Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.)
Gáncs Aladár, du. 6. Muntag Andomé. Üllői út 24.
| de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33.
| de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
J Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Kertész
; Géza. Tbaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál.
Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla. Vajda Péter n. 33.
t de. fél 12. (úrv.) Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
; Szabó Lajos, du. 6. Szabóné Mátrai Marianna. Kas
sák Lajos o. 22. de. 11. (úrv.) Zoltai Gyula. Vád út
129. de. negyed 10. (úrv.) Zoltai Gyula. Frangepán
u. 43. de. 8. Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy Lajos.
Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Sorok
sár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlő, rinc de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestlőrinc Szemere-telep de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán.
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándoh Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sán
dor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota
Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
hály de. fél 11. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9.
Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. (úrv.) Kósa László.
Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11.
(úrv.) Kósa Pál. Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.)
Kósa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós, de.
fél II. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós, du.
6. Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. Szebik
Imre. Óbuda de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XII., Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de. 11. Ta
kács József, du. fél 7. (ifjúsági) Köszeghy Tamás.
Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Kelenföld de. 8. Bencze Imre, de. 11.
(úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvöl
gyi út 138. de. 9. Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9.
(úrv.) Rőzse István. Budafok de. 11. (úrv.) Rözse
István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. Mezősi György.

Húsvét utáni 1. vasárnapon az oltár
terítő színe: (ehér. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Jn 20, 19-29 (30-31);
az igehirdetés alapigéje: Ez 11, 19-21.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. április 13án vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet Pintér János es
peres, Orosháza.

Teológusok Aszódon
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Pitylrim érsek köszöntése
A közelmúltban a Tutzingi Evangé
liumi Akadémia és az NSZK-ban élő
evangéliumi egyházak publicisztikai
munkaközössége Pityirim volokalamszki érsek 60. születésnapja alkal
mából ünnepséget rendezett.
A rendezvényen az egyházi publicisz
tikai és politikai élet számos kiemelkedő
képviselője - Magyarországról dr. Ara
nyos Zoltán zsinati tanácsos - vett részt.
A program ökumenikus istentisztelettel
kezdődött Roepke tutzingi igazgató és
Irenej müncheni ortodox érsek közös
szolgálatával. Ezt követően pódium
vitára került sor az alábbi témáról: „A
médiumok fejlődése mint kérdés az egy
ház és teológia számára”, dr. HansEckehard Bahr és dr. Klemens Jockwig
professzor, Hans Wolfgang Hessler
igazgató, Pityirim érsek, Gerhard Rein
rádió-tudósító és Alois Schardt prog
ramigazgató részvételével.
A pódium-vita megmutatta: a tö
megkommunikáció, főleg a televízió új,
növekvő lehetőségei új problémákat
vetnek fel mindenekelőtt az egyház és
a teológia számára, de a tömegkommu
nikációs programok vezetői számára
is. A problémák megközelítésének
módja, megítélésük, feldolgozásuk
szempontjai különböznek, eltérők az
egyház és teológia oldalán egyfelől és a
tömegkommunikációs emberek olda
lán másfelől, ami az adási időket, a
nézettségi arányszámokat, illetve a su
gárzott programot és tartalmat illeti.
Megállapítást nyert, hogy míg a rádió
ban vitathatatlan az istentiszteletek su
gárzásának a létjogosultsága, addig
ugyanez nem ilyen egyértelmű a televí
ziós istentiszteletekre vonatkozóan.
Nagyon fontos viszont az, hogy a tele
vízióban is érvényesüljön a keresztyén
tartalmi mondanivaló - , áttételes mó
don az időszerű kérdésekkel történő
foglalkozás során az egyházi személyek
részvételével és közbejöttével. Hangoz
tatták: Az egyházi jelenlétnek a tömeg
kommunikációban is lehet bizonyos
szerepe és jelentősége, de ezt a jelentő
séget igazán a tartalmi mondanivaló
teszi fontossá és hangsúlyossá. A pó
dium-vita végén az is megállapításra
került, hogy mind a teendők tartalmát,

mind pedig módját tekintve még továb
bi párbeszédre van szükség az egyházak, a teológia és a tömegkommunikáció képviselői között együttműködésük
lehetséges megjavítása és eredményesebbé tétele érdekében.
Dr. Heinz Joachim Held elnök kö
szöntőszavaiban méltatta Pityirim ér
sek érdemeit, ökumenikus publiciszti
kai szolgálatának jelentőségét az Orosz
Ortodox Egyházon belül a modem tö
megkommunikációs médiumok meg
honosításával kapcsolatban, a nemzet
közi együttműködés területén az egy
házak ökumenikus kapcsolatainak el
mélyítése és az emberiség békéje szem
pontjából. Ugyancsak méltatta az el
nök Pityirim érseknek az NSZK-ban
élő evangéliumi egyházak és az Orosz
Ortodox Egyház párbeszédei sorozatá
ban betöltött fontos szerepét.
Az ünnepélyes méltatást Pityirim ér
seknek az ünnepi előadása követte az
alábbi címmel: „ 1 0 0 0 éves a keresztyénség Oroszországban. - Az Orosz
Ortodox Egyház felelőssége a békéért
és a leszerelésért a Kelet és Nyugat
közötti feszültség erőterében”. - Az ér
sek előadásában ismertette egyháza
ezeréves múltját, történelmének fonto
sabb állomásait el egészen napjainkig.
Foglalkozott azzal az ökumenikus fele
lősséggel, amellyel az Orosz Ortodox
Egyház részt vesz az ökumenikus moz
galomban. Végül rámutatott azokra a
lehetőségekre, feladatokra, amelyekkel
az ökumenikus mozgalom - benne az
Orosz Ortodox Egyház - rendelkezik
az egyházak közötti kapcsolatok elmé
lyítése és az egész emberiség békéje
iránt. Befejezésül ismertette a millen
niumi ünnepségek kialakulóban levő
programjának körvonalait.
A Tutzingi Evangéliumi Akadémia'
előkészítésében megjelentetett jubileu
mi kiadványt Roepke és Hessler igaz
gatók nyújtották át az ünnepeknek.
A kiadvány Pityirim életrajzát, külön
böző helyeken megjelent beszédeinek,
írásainak gyűjteményét tartalmazza.
A rendezvényt ünnepélyes bankett
zárta, amelyen többen köszöntötték a
jubilánst, közöttük dr. Aranyos Zol
tán is.

ESEMENYEK

A 18. sz.-i aszódi oltárkép részlete
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A népfrontmozgalomban dolgozó
egyházközi személyek első megyei talál
kozójára kaptak meghívást 34-en 1986.
március 10-re. A HNF Megyei Bizottsá
ga előadóját dr. Eperjesi Zoltán, a Me
gyei Bíróság elnökhelyettese a készülő
családjogi törvénytervezetet ismertette.
Az-egyház, a társadalom, az emberi kö
zösség alaprendjét érintő kérdésekhez
sokan hozzászóltak.
Isten igéjének összekötő, védő és a
házasságot megtartó erejét, szolgála
tunk megelőző jelentőségét, gyógyító
munkáját hangsúlyozták.
Vadász Anna megyei titkár és Szabó
József titkárhelyettes az ilyen jellegű
hasznos találkozók folytatását jelezték.
A meghívottakból 9 evangélikus lel
kész képviselte egyházmegyénket.

Minden évben, így március 9-én
Aszódon járt teológusnapon a Teoló
gus Otthon 9 tagú küldöttsége. Bár a
tavasz nem ígért meleget, de a fogadta
tás azonnal megéreztette a szeretet me
legét velünk. Reggel 9 órakor a gyüle
kezeti teremben a gyermekbibliaórán
Budavár
Nagy Veronika II. éves hallgató a va
A budai egyházmegye papnéi talál
kon született meggyógyításának törté
koztak egymással március 2 2 -én, ahol
netét tanította, majd megnéztük videón
Szebik Imre esperes áhítata után
is. 1 0 órakor istentisztelet volt a temp
dr. Nagy Gyula püspök tartott tájékoz
lomban, ahol dr. Selmeczi János ott
tató előadást egyházunk életéről, gond
honigazgató prédikált, a liturgiában a jainkról és örömeinkről. A széles hori
zontú előadást élénk beszélgetés követ
teológusok is részt vettek.
te. Ezt követően Bencze Imréné és M a
Az istentisztelet után megnéztük az
docsai Miklósné szóltak a papnék sajá
újonnan elkészült műemlék oltárt és
tos szolgálatáról a gyülekezetben és hi
meghallgattuk Detre János lelkész
vatásuk területén.
szakavatott ismertetőjét 4 z oltár törté
netéről, szimbolikavilágáról és teljes
Kelenföld
felújításáról. Ezután a gyülekezet tag
A budai egyházmegye presbiterei
jainál ebéd várt bennünket. Masznyik 'március 8 -án csendes napon voltak
Márton m. felügyelő, Tolmácsi László
együtt a gyülekezetben. Szebik Imre es
gondnok, Bazán M ártám é, Benkó Já
peres úrvacsorái istentiszteleten szol
gált. Majd dr. Groó Gyula ny. teol. pro
nos, Harajka István és Zsemberovszky
Mártonná presbiterek fogadtak ben fesszor ismertette és értékelte a Limai
dokumentumot. Délután dr. Müller
nünket. Oly gyorsan teltek az órák a
Miklós egyházmegyei főjegyző tartott
kedves családi otthonokban, hogy
előadást A presbiter a lelkész munkatár
szinte perceknek tűntek azok, amikor
sa címen. Mindkét témát csoportbeszél
újra találkoztunk a parókián, hogy el
getésekben dolgozták fel a résztvevők.
induljunk a szórványokba. Versegen,
A derűs és jó hangulatú csendesnap Gö
Mann Lajosék családi otthonában öszrög Tibor óbudai lelkész áhítatával zá
szegyültek előtt Surányi Zsuzsanna II.
rult. A kelenföldi gyülekezet vendégsze
éves hallgató hirdette az igét, Kartalon
retete családiassá tette együttlétünket.
Media Pálék otthonában Decmann Ti
Dunaegyháza
bor II. éves hallgató prédikált. A meleg
A böjti időben szolgáltak Ponicsán
vendégszeretet itt sem maradt el. Ami
Imre ny. kiskőrösi lelkész, Nagybocskai
kor visszaértünk Aszódra, már gyüle
Vilmos kiskőrösi lelkész.
keztek a fiatalok és idősebbek a gyüle
Márc. 9-én egész napos szolgálatot
kezeti estre, ahol a kenyércsoda törté
végzett a dunaegyházi gyülekezetben
nete (Jn 6,1-15) alapján rövid, egymásPintér János orosházi lelkész, esperes.
bakapcsolódó igehirdetéseket tartot
A tea-esten tartott előadásának címe:
tunk. A fent említetteken kívül ifj. Det
A lelkész és a gyülekezet egymásért.
re János II., Cséry Agnes, Isó Zoltán,
Szabó Julianna és Szabó Magdolna I.
Halálozás
éves hallgatók is szolgáltak.
Maróti János, evangélikus lelkész
Még az est folyamán vendégségben
életének 70. évében 1986. március 11voltunk Fischl Vilmosné felügyelő és
én váratlanul elhunyt. Temetése már
Balázs József gondnok családjánál,
cius 2 1 -én volt a pilisi temetőben.
mely jó beszélgetési alkalom is volt
„Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál
benne, majd ő teljesíti.” (Zsolt 37,5)
mindannyiunk számára. Sok élmény
(Életútjáról és szolgálatáról lapunk kö
nyel és tapasztalattal lettünk gazda
vetkező számában emlékezünk meg.)
gabbak ezen a teológusnapon.
Amikor visszagondolunk erre az al
Haluszka Mihály, a pilisi gyülekezet
kalomra, szeretettel köszönjük meg az
évtizedeken át hűséges presbitere, aki
aszódiak 13 0 0 0 ,- forintos adományát,
egyházmegyei presbiter is volt, 1986.
a sok finom süteményt és a meleg ven
március 11-én, 75 éves korában el
dégszeretetet!
hunyt. Egyházi tisztségei mellett köz
ifj. D. J.
életi ember volt, a felszabadulás után
II. évf.
országgyűlési képviselő, négy évtizeden

át községi és nagyközségi tanácstag,^
HNF Bizottság tagja, a Tűzoltótestület
magasrahgú tisztjei sok kitÜhtété&Jttji1*dozója. Temetésén a községből, mészszebbről és a gyülekezetből igen sokan
vettek részt családján kívül. „Ama ne
mes harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam, vége
zetre eltétetett nekem az igazság koro
nája.”
Dr. Koren Márton ny. főorvos 84
éves korában Budapesten elhunyt. 56
éven át végezte hűséggel az egészségügy
szolgálatát Akasztón és Csengődön.
Munkája elismeréséül államunk a
Munka Érdemrend Ezüst fokozatával
tüntette ki. Édesapja: Koren Márton
évtizedeken át volt lelkésze a kiskőrösi
gyülekezetnek. Nagy részvét mellett kí
sérte utolsó útjára családja, a két köz
ség népe, az orvosi kar. A kiskőrösi
temetőben a vigasztalás igéjét Ponicsán
Imre ny. lelkész és ifj. Hafenscher Ká
roly csengődi lelkész végezte. „Tudom,
hogy az én Megváltóiéi él!”
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NYOMDÁBAN AZ AGENDA ÚJ KIADÁSA

„Istentiszteleti életünk megújulása
sohasem az Agendáktól függött”
BESZÉLGETÉS DR. PRŐHLE KÁROLY
PROFESSZORRAL, EGYHÁZUNK TEOLÓGIAI ÉS
TANULMÁNYI FŐIGAZGATÓJÁVAL
(Folytatás az 1. oldalról)
- Professzor úr véleménye sze
rint milyen szerepe lehet az új Agendának istentiszteleti életűnk meg
újulásában?
- Az 1963-as Agenda már meg
adta a lehetőséget a tartalmi meg
újulásra. De nem mindig jobb az
új, mint a régi. Az az érdekes,
hogy egyre többen rájönnek a régi
istentiszteleti rendek és szövegek
ízére, lelki tartalmára. így sokszor
életszerűbbnek érzik a régi felújí
tását, mint az első pillanatban ér
dekes, de tiszavirág életű próbál
kozásokat. Egyébként sem lehet
olyan látványos változásról szó
nálunk, mint amilyet a II. Vatiká
ni Zsinat hozott a katolikus egy
házban. A bibliai evangéliumi és a
lutheri evangélikus felfogás sze
rint nem is helyes az istentiszteleti
élet törésszerű megváltoztatása.
De bizonyos változások már rég
óta esedékesek. Az 1963-as Agendában kétségtelenül érvényesült
bizonyos körök idegenkedése az
istentiszteleti formák mindenne
mű változtatásától. Akkor sokan
hangsúlyozták, hogy az istentisz
teletnek ünnepélyesnek kell len
nie. Ez a törekvés sokfelé rideg
séghez vezetett. Az új Agenda ál
talános útmutatásaival és új szö
vegezéseivel azon igyekszik, hogy
istentiszteleteink és szent cselek
ményeink közvetlenebbé, így is
mondhatnám:
barátságosabbá
váljanak. A változatosságra is
jobban bátorít. Már az 1963-as
Agenda lehetővé tette háromféle
istentiszteleti rend használatát.
Gyülekezeteink nagy többsége
mégis csak az énekverses rendet
használta. Most az a javaslat,
hogy minden gyülekezet ismerje,
használja és megszeresse mind a
három istentiszteleti típust: az
énekverses, a liturgikus és a rövid
rendet. Mindegyik egyenlő értékű
istentiszteleti rend. Az énekverses
értéke az, hogy benne a gyüleke
zet énekversekkel válaszol a lelkészi szövegekre. Ehhez azonban
sok énekverset és dallamot kell is
merni. A liturgikus rend - különö
sen a nem énekelt formájában - az
istentisztelet legeredetibb, legvilá
gosabb és minden körülmények
között használható formája. Éne
kelt módon pedig színessé és ünne
pélyessé válhat. A rövid rend hoszszú időn át gyülekezeteink legked
veltebb istentiszteleti formája volt.

- Valóban vannak félreértések
fiataloktól, hogy belenőjenek a
gyülekezeti istentiszteletbe, ha at és téves várakozások. Ezek közül
tól merőben eltérő istentiszteleti most csak azt említem meg, hogy
rendhez szoktatjuk őket. Egyéb némelyek az új Agendától várják
ként az ifjúság számára legalkal istentiszteleti életünk megújulását.
masabbnak tűnik az istentisztelet Merem állítani, hogy istentiszte
liturgikus rendjének nem énekelt, leti életünk megújulása sohasem
részben vagy egészben énekelt for az Agendáktól függött. Minden
mája. Azt hiszem, ez lesz a jövő azon fordul meg, hogy a lelkész
általános istentiszteleti fendje. és a gyülekezet átéli-e, hogy az
Legalábbis az ökumenikus fejlődés istentiszteleten Isten színe előtt
az élő Úr Jézus Krisztussal talál
ebbe az irányba tart jelenleg.
- Az az érzésünk, hogy az új kozik.
Agendával kapcsolatban félreérté
Szabóné Mátrai Marianna
sek is felbukkantak.

- Mostanában sokat emlegetik a
gyülekezet aktív részvételét az is (
tentiszteletben. Hoz-e ebben válto
zást az új Agenda?
- Szeretném hangsúlyozni, hogy
a gyülekezet részvétele már eddig
is széles körű a gyülekezeti éneklés
formájában. De most arra is lehe
tőség lesz, hogy megfelelő előkészí
tés és megbízás alapján az ige- és
imádságolvasásba gyülekezeti ta
gokat is bekapcsoljanak. Nem ke
vésbé fontos volna az is, hogy a
gyülekezeti tagok maguk is töre
kedjenek egymással a kapcsolatot
fönntartani az érkezők üdvözlésé
vel, helyrekísérésével és más ha
sonló szolgálatokkal. De minden
istentiszteleti szereplésnél fonto
sabbnak tartom azt az ajánlást,
hogy minden lelkész gyülekezeti
tagok segítségével készüljön az is
tentiszteletre, különösen az igehir
detésre.
- Mit tud mondani professzor úr
azoknak a gyülekezeteknek, ame
lyeket a gyermek- és ifjúsági isten
tiszteletek ügye érdekel?
- Az Agenda a gyülekezeti is
tentiszteletek és alkalmak rendjét
határozza meg. A gyülekezeti is
tentiszteletnek gyülekezeti alka
lommá kell lennie, ahol a különbö
ző korosztályok egymásra figyelve
megtanulják, hogy együtt hallgas
sák az igét és együtt dicsérjék Is
tent. Az ifjúságnak, ha Krisztus
közelébe kerül, meg kell értenie,
hogy Krisztus egy egyházába lép
Krisztus-hite által. A felnőtteknek
és időseknek pedig, ha hisznek Jé
zus Krisztusban, meg kell tanulni
uk, hogy együtt éljenek a fiatalabb
nemzedékkel és szeretettel fogad
ják azokat a különbségeket és vál
tozásokat, amelyek a korkülönb
ségből adódnak. Az ifjúság viszont
nem igényelheti azt, hogy hozzá
igazodjék az egész gyülekezet. De
az sem várható el, hogy az ifjúság
jól érezze magát egy rideggé és me
chanikussá vált istentiszteleten.
Nyilvánvaló, hogy a korbeli, fog
lalkozásbeli, nyelvi és egyéb kü
lönbségek miatt egyes csoportok
külön összejövetelére is szükség
van a közös istentisztelet mellett.
Ezek nem veszélyeztetik sem a
gyülekezet, sem az egyház egysé
gét, ha fenntartják szoros kapcso
latukat a gyülekezet és az egész
egyház istentiszteleti életével. Nem
várhatjuk el a gyerekektől és a
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Bródy L á szló

Zsoltár az örök kegyelemről
„Magasztaljuk az Urat, mert örökkévaló az 6
kegyelme."
(136. zsoltár)

A h á rfa z en g je n , c se n d ü ljö n a z én ek ,
a d ja to k h á lá t a z é g Isten én ek .
K astélyául a z e g e t ép ítette,
fö ld et te re m te tt v ég telen vizekre.
• ö r ö k a z ő kegyelm e!
V ilágot
nappal
é s éjjel
fénylett

g y ú jto tt a s ö té t v ilág ra,
a n a p volt itt a földi lá m p a
a csillag o k k al é s a h o ld d al
e z ü s tb e n a s z ő lő s h eg y o ld al.
’ Ö rök a z ő kegyelm e!

A s z a b a d s á g b a s z ő k ó k n e k tito k b a
a N á d a s te n g e rt k e tté h a síto tta .
M inden é h e s száj kövér fa la to t kap,
h ú s italt c s o r g a t s z e g é n y sz o m ja so k n a k .
Ö rök a z ő kegyelm e!

(

Az e m ó re u s fut, m int nyúl a kertbe,
B á s á n királyát, Ó g o t is leverte.
M eg v éd ett v ad tó l é s tü z e s k ohótól
é s m e g sz é g y e n ü lt N a b u k o d o n ó z o r.

Ülést tartott
az Ökumenikus Tariács
Elnöksége
Az ökumenikus Tanács vezetői
Március 24-én dr. Tóth Károly
református püspök, az ökumeni tájékoztatást kaptak a Keresztyén
szervezésében
kus Tanács ügyvezető alelnöke Békekonferencia
imádsággal és igeolvasással nyitot megrendezett „Afrika-vasámap”-i
ta meg a Magyarországi Egyházak gyűjtés tavalyi eredményéről. Az
ökumenikus Tanácsa Elnökségi adományokat a KBK vezetősége
Tanácsülését. Az ökumenikus Ta már eljuttatta az arra rászoruló af
nács hét tagegyházának vezetői rikai testvéreknek. Az Elnökség el
megvitatták a február 12-i közgyű határozta, hogy május 25-ét „Afrilésen elhangzott értékes javaslato ka-vasámappá” nyilvánítja és is
kat és észrevételeket. Elhátároz- mét kérni fogja a gyülekezetek ál
ták, hogy közös bizottságot alakí dozathozatalát.
tanak, amely a Mi Atyánk és az
Dr. Adorján József református
Apostoli Hitvallás közös magyar esperes a Kallódó Ifjúságot Mentő
szövegének kimunkálását hivatott Misszió szolgálatáról számolt be.
előkészíteni. Az egyetemes imahét Az ügyvezető elnök szólt a külön
tel kapcsolatban összegyűjtik a böző tagegyházakban folyó mun
tagegyházak tapasztalatait és a jö káról: a szenvedélybetegek gyógyí
vőben hatékonyabb segítséget kí tásáról, a társadalomba való beil
vánnak adni az imahét előkészíté leszkedésük előmozdításáról, a
séhez.
család nélküli gyermekek csalá
Dr. Görög Tibor ökumenikus fő dokba fogadásáról, ifjúsági klu
titkár ismertette az ökumenikus bok megalakításáról, valamint re
Tanács idei terveit. Több nemzet habilitációs otthonok létesítéséről.
közi rendezvényre kerül sor az Az Ökumenikus Tanács Elnöksége
idén hazánkban. Májusban a Ke kéri a gyülekezeteket, hogy imád
resztyén Diák Világszövetség ifjú ságban hordozzák a szenvedélysági lelkész konferenciát rendez beteg, a család nélküli és az életcél
Budapesten, szeptemberben az nélkül hányódó fiatalok körében
Egyházak Világtanácsa Egészség- végzendő szolgálatot.
ügyi Bizottsága Berekfürdőn ülé
A tanácskozáson beszámoló
sezik, októberben pedig az Euró hangzott el a Hungarian Church
pai Ökumenikus Ifjúsági Tanács Press munkájáról. Az ökumeni
XVIII. nagygyűlését látjuk vendé kus Tanács tájékoztató bulletinje
gül. A tagegyházak vezetői támo kéthetenként jelenik meg angol és
gatásukról biztosították az öku német nyelven, s a világ különböző
menikus ifjúsági konferencia meg részein élő keresztyéneket tájékoz
rendezését, melyre június 9-11-ig tatja egyházaink életéről.
A testvéri együttlét Hecker Fri
Balatonszárszón kerül sor fiatal
lelkészek és teológiai hallgatók gyes methodista szuperintendens
részvételével. Az Elnökség elhatá imádságával zárult.
rozta, hogy idén október 31-én a
A tanácskozáson egyházunk ré
baptista egyház Nap utcai templo széről dr. Nagy Gyula püspök vett
mában tartják az ökumenikus re részt.
formációi emlékünnepélyt.

Ö rök a z ő kegyelm e!

Jelentkezés nyári kántorképző
tanfolyamokra

É letveszélyben voltunk, ó, d e h án y szo r!
é s o lta lm a zo tt, m int g id á t a p á sz to r.
T ik k ad t v á n d o rk é n t h o z z á m en ek ü ltü n k ,
h á z á b a n m indig felü d ü lt a lelkünk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképzö Szolgálata 1986
nyarán három tanfolyamot rendez. A tanfolyamok időpontjai: 1. június
23—július 12-ig (háromhetes), 2. július 15—
július 26-ig (kéthetes), 3.
július 29-augusztus 16-ig (háromhetes). Jelentkezéseket csak az első
háromhetes és a második kéthetes tanfolyamra lehet beküldeni a
Kántorképzö Szolgálat elmére: Fót, Berda J. u. 3. 2151.
Jelentkezési határidő: 1986. május 5.
A felvételi kérelemhez egy időben mellékelni kell az illetékes lel
kész ajánlólevelét, a felvételt kérő részletes önéletrajzát. Fel kell
tüntetni az eddigi gyülekezeti szolgálatot, zenei előképzettséget és a
jelentkezés célját.
A háromhetes tanfolyam dija 1800,-, a kéthetesé 1200,-.
A felvételről minden jelentkezőnek értesítést küldünk.

ö r ö k a z ő kegyelm e!
Szivünkből szálljo n m a g a s b a a z én ek ,
k o p o g jo n sz é p -k é k k a p u já n a z ég n ek .
Az é n e k c se n g je n , z e n g je n h á rfa húrja:
a h á la c s o k rá t h o zzu k , hallelúja!
Ö rök a z ő kegyelm e!
(Megjelent a költö A Biblia turistája c. kötetében
1981-ben.)

Kántorképző Szolgálat

______________________________________________________/

AZ EVANGÉLIKUS LELKÉSZ SAJTÓTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGE
A

MAGYAR

_ Ablaknyitás _

HÍ R MON D Ó
ELSŐ

ESZTENDEJE.
Az az

i78obtnn kőit tudósító levelei.

Non fquidem hoc ftudeo, bullatii ut úiihi nugii
Pagina türgcfcac, dare pondui idonca futno.

PO'SONb'a VK
P a ta k é

F crc n cz

A g o it on b e t ű i v e l .

FOTÓK: Persa András

Rát Mátyásról az irodalmi köztudat
szinte csak annyit tud: ő volt az első
magyar újság szerkesztője. Irodalmi
hagyatéka alig maradt: egy imakönyv,
3 prédikáció és 78 árkus újságcikk
(nagyrészt fordítás, beküldött hír
anyag). Saját mű csak a pár soros refle
xiók és a kritikák. Hatása mégis fel
mérhetetlen. A kortárs Kazinczy már
1829-ben így jellemzi „Hálátlan volna
a maradék, ha feledné, hogy nemze
tünknek ő volt igazi Prometeusza, Mi
lennénk nélküle?...”
1749-ben született Győrben (a ma
gyar pietizmus központjában) evangé
likus, német nyelvű iparos családból.

Abban az évben, mikor a gyülekezet
templomát azzal a sánta indokkal,
hogy Győr végvár volta megszűnt, el
vették, s iskoláját bezáratták. A két
nyelvű, de egybeforrott gyülekezet 32
éven át küzd szabad vallásgyakorlatá
ért s küldi iskolára tehetségeit.
Rát a háromnyelvű Pozsony lyceumába kerül, melynek iskolarendszerét
Bél Mátyás - a latin nyelvű magyar
újságírás kezdeményezője szervezi újjá
hallei pietista mintára s kinek a hagyo
mánya jó közvetítővel él s indítékot ad
a pályaválasztásra. Gyülekezeti ösz
töndíjjal Göttinga angol királyi alapí
tású egyetemére kerül, ahol a protes
táns nyugat diplomatáit képzik. (Mi
lyen pontosan tudta ez a kis gyüleke
zet, hogy a vezetésére kiszemelt hol ta
lál legtágabb horizontot!) Évente 20
magyar diák tanul itt, mind az élvonal
ba kerül. Igen nagy a tekintélyük.
Rát teológusnak, lelkésznek készül,
de behatóan foglalkozik matematiká
val és nyelvészettel is (nem tudja még
minek tudják alkalmazni). Felvesz
minden olyan speciál kollégiumot, mi
nek itthon még híre sincs. Tanul sta
tisztikát, gazdaságföldrajzot, államtu
dományt, közgazdaságtant. Jár Schlözer professzor újságkollégiumára is, ki
a sajtót a „szabadság érverésének”
tartja s ki az újságolvasás művészetére
nevel. Nyalábszám hordja professzorai
kezességvállaló nyilatkozatával szállá
sára az egyetem 300 000 kötetes könyv

tárából a ritkaságokat. Szinte nem is
pihen, nemcsak, mert a mágnásgyere
kekkel való költekezésre nincs módja,
de a kintlét minden percét ki akarja
használni. Érzi, hogy az otthoni elma
radás és az elvárás kötelez. Az egyetem
elvégzése után még fél évet kint tölt,
bejárja Németországot, majd hazaérve
Magyarországot és Erdélyt. Rövid
ideig házitanító. 1779-ben Pozsonyban
telepszik le. Van összehasonlításra le
hetősége, felelősnek érzi magát az itt
honi helyzetért. Talán a diéta közelsége
is indítja, rábeszéli a cseh származású
Patzkó Ferenc újdonsült nyomdatulaj
donost: indítsanak magyar újságot.
A lapindítás a vállalkozónak jó üzlet
nek ígérkezik. A felvilágosodás és az
ipari forradalom esemény felgyorsulá
sában megnő az információ éhség. Po
zsonyban német újság van. A magyar
kísérletezést nem érzik konkurenciá
nak. Az engedélyt ő talpalja ki. „Előre
való tudakozásukban" a nemzeti hiú
ságra hivatkozik: „Nincs már Európá
ban nemzet, mely a híreket naponta ne
a saját nyelvén olvasná, kivéve a ma
gyart” „Nincs ország a földön oly ke
véssé ismernék, mint a miénket”. A fel
hívásban heti kétszeri félárkust helyez
kilátásba postán szállítva évi 8 Ft-ért.
Sikerül 318 olvasót verbuválni. 1780.1.
1-én jelenik meg a Magyar Hírmondó
első száma. A külföldi lapokat saját
pénzén vásárolja, a híreket egyedül for
dítja (több nyelvből), „hirlelőkkel” le

velez, recenziókat, korrektúrát készit.
A censura sokszor oldalakat húz ki.
Fehér folt nem jelenhet meg a lapban.
A szedőgép mellett kell rögtönözni.
Tudomásul veszi a nehézségeket:
„Nem tanácsos, nem illő, nem is sza
bad' mindent kimondani, nemhogy
nyomtatásban hírlelni”. De ő megtalál
ja a módját, hogy mindenről adjon va
lami jelzést. Már a címek is árulkod-
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Szerdául kőit
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ffo ialM i Iírt/artfi.
I.
ítélés Izeméivel: befzéllik, hogy az Ójoflttfl Ha
zánkhoz kapuolt Bánáti tirtománybinn, ■M ii
n it Magyar oiftigi Vármegyékként igazgatutik,
fokkal baiorftgoiibb a Ilkái éi ótacAf, mint-fém an
nak elitté.
Mclly bóldogflgot cdj réGtént onnan kö
vetkeztethetni , hogy a fzomfzed Tőrök Tifzt-tartők ■
tolvajoknak él haramiáknak fzabad menedék-helyet töb
be rém engedjek; mái réfzént pedig az Elöl-járöi bőiti
rcndaletcknek köfzönhrtni. Axon rendiléi-tételek kö
zti emlékezetei az, hogy fenkinek menedék-levél vágy
PafTui nélkül mcfzfzc útra menni nem fzabad, fém pod.< valamelly marhát mái hová vá.árra vinni egyébként
meg-nem engedtetik, haoem-hi a búájétél bizonyfigot
mutathat a* felől, hogy igat ura azon marhának. A
Vármegyék katonáik az erdőkön» éi mezökönn öOnte-
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nak. Angliában nincs már jobbágyság.
Németországból vásárolt zsoldosokat
küldenek az angolok az amerikaiak el
len. A Schlőzeri lecke hat. Rájön, nem
csak a sorok mögött lehet olvasni, írni
is lehet a sorok mögé. Gyakran számol
be gazdasági eredményekről, találmá
nyokról: Franklin villámhárítójáról,
Tessedik - levelezője - szikes föld javí
tó kisérleteiről. Buzdít a hagyományok
s a népdalok gyűjtésére. Van is ered
mény. Az 1541 -es kiadású Sylvester
biblia hexameteres bevezetőjét egyik le
velezője kijegyzi a bécsi könyvtárban.
Teljes szöveggel közli. Beszámol arról,
hogy a versírásnak jeles divatja Van
nálunk. A versszerzést a nemzet tuda
tosodása kezdetének tartja.
Legszenvedélyesebb azonban akkor,
ha nyelvészkedhet. Minden nyelvjárást
helyénvalónak tart. Valami szintézist
vár „így lett országossá a görög nyelv
is!” Próbál meggyőzni: „A nyelvnek
ékesedésé a pemzetek tudosodásával
együtt szokott járni”.
Ő a megindítója az irodalmi kritiká
nak is. Már eleve mentegetődzik: „A
könyvekről való tudósítások elhiszem
nem mindenkinek ínyek szerint való.
De e részben senkinek nem engedhe
tek!”
A türelmi rendelet megjelenése után
szülővárosa magyar lelkésznek hívja
meg. Elfogadja - kevesebb fizetésért.
500 Ft egy évre - haza megy. Nagy
bátyja vendéglőjének udvarán felépí

tett deszkatemplomban mondja el első
prédikációját. 200 évvel megelőzve a
korát, mai szószékcserék prédikációjá
nak beillene.
Négy év múlva szuperintendensnek
jelölik. Ekkoriban rótta meg három
nyelvű szótára fizetési felhívásában ke
rülete prédikátorait tudatlanságuk
miatt. Mellőzik. E mellőzés a soproni
lyceum és teológia diákja közt sok vitát
vált ki, bosszankodtak a mellőzés
miatt. Három év múlva üresedés foly
tán újra választják. Elvállalja s haláláig
szolgálja a gyülekezetét. Hiába hívják
a teológiára, iskola igazgatónak, Pestre
lelkésznek. Az egyetemi matematikai
tanszék is szóba kerül. Marad, csak
tudományra jut egyre kevesebb idő.
Képe nem maradt ránk. Gyülekezete
ugyan meg akarta festetni. Nem enged
te, sajnálta rá a közösség pénzét meg
azt is hangoztatta, hogy ne a mulandót
őrizgessék belőle.
A győri Evangélikus Ifjúsági Egye-v
sülét 1938-ban közadakozásból egy
oszlopot állított emlékének a róla elne
vezett téren. - Ez az emlékmű megsem
misült. A helyébe építettet a tavalyi
évforduló alkalmává! az evangélikus
konvent ablaka alá helyezték át egy
járdaszigetre. Úgy érezzük', jelkép ez az
elhelyezés: Utal a hajdani ablaknyitás
ra s a kudarcára is, elégtétel a remény
telenségért, amivel eljegyezte magát,
mikor a felvilágosodásnak ablakot nyi
tott.
Az emlékoszlopot sajtó-napján a saj
tó munkásai és az ifjúság megkoszo
rúzza.
A Városszépítő Egyesülethez egy év
alatt is több javaslat érkezett, hogy a
megsérült oszlopot méltóbb emlékmű
vel kellene kicserélni.
Petőcz Miklós Győr

Evangélikus Elet 1986. Április 13.

J3

QQ *

**

GYERMEKEKNEK

„Bibliai TOTÓ”
E red m én yh ird etés
A m á r c iu s 2-i s z á m u n k b a n k ö z ö lt „B ib liai T O T Ó " h e ly e s m e g f e jt é s e a k ö v e t
k e z ő : 1 = 1; 2 = x ; 3 = 1 ; 4 = 2 ; 5 = 1 ; 6 = x ; 7 = 2; 8 = 1 ; 9 = 2 ; 1 0 = x ; 11 = 1; 12 = x;
13 = 2; 1 3 + 1 = 2 .
E g y r e in k á b b lá ts z ik , h o g y a k ik a m e g f e jté s t b e k ü ld ik , n e m e g y s z e r ű e n a
s z e r e n c s é r e b íz z á k a fe la d v á n y t, h a n e m u t á n a n é z n e k , f o n to lg a tjá k , h o g y m e 
lyik f e le le t a h e ly e s . E z é r t m o s t m á r a le g tö b b f e le le t 13 p o n to t é r t e l (26
b e k ü ld ő ) . Ig e n n e h é z a z e r e d m é n y t e lé r te k lis tá já r ó l le h a g y n i a z t a 7 - 8 é v e s
g y e r e k e t, a k i e l é r t e a 13 p o n to t. Az ö p o n t s z á m a ta l á n tö b b m u n k á t, u tá n a g o n d o l á s t t a k a r , m in t e s e t l e g a n a g y o b b 1 3 + 1 e r e d m é n y e . D e a m íg n e m k a p n a k
a k i s e b b e k k ü lö n fe la d v á n y t, a d d ig s a j n o s ő k e t is a n a g y o b b a k k a l e g y ü tt kell
é r té k e ln i.
A f e la d a to k c é l j a a ta n u l á s . K ü lö n ö s e n a z o k a k é r d é s e k n e h e z e k , a h o l
l á t s z ó l a g tö b b h e ly e s f e le le t is l e h e t s é g e s . Ilyen v o lt a m o s ta n i k é r d é s e k kö zt
a 6. é s a 13 + 1 . k é r d é s , m e ly e k e t s o k a n el is té v e s z te tte k . J ó b v a ló b a n á t m e n e 
tile g z ú g o ló d o tt a b a r á t a i e lő tt, d e n e m e z v o lt je lle m z ő J ó b r a , h a n e m , h o g y
im á d k o z o tt. A z ú js á g u n k e z t jól ki is e m e l te . K e r e s z te lő J á n o s i g e h i r d e t é s é t
a z o k h a llh a ttá k , a k ik k im e n te k h o z z á a J o r d á n fo lyóhoz.. A J e r u z s á l e m b e n lak ó k . c s a k k ö z v e tv e , m á s o k e l m o n d á s a a la p j á n h a llh a ttá k a z ig e h i r d e t é s t .
R e m é ljü k , m in d n y á ja n jo b b a n m e g i s m e r té te k a B ib liá to k a t é s h a s z n o s Id ő 
t ö lt é s n e k ta lá ljá to k a f e la d v á n y o k m e g f e jté s é t. A z új k é r d é s e k r e is s z e r e t e t t e l
v á rju k a v á la s z a ito k a t.
1 3 + 1 m e g f e jté s t a z a lá b b i a k é r te k e l; A jk áró l P a k s a R u d o lf; A lb e r tir s á r ó l
E r ő s A ttila; H eg y i A n ik ó , J a n s i k Z s u z s a n n a , J u t á s i A n g e lik a , J u t á s i B a lá z s ,
K e r e p e s z k i Z s u z s a , M o ty o v sz k l K a ta lin , ifj. S im ó J á n o s , S z a b ó E r z s é b e t; D u n a e g y h á z á r ó l J á v o r s z k i A n d r e a ; N a g y a c s á d r ó l T im a K a talin ; N á d u d v a r r ó l M a c zik
E rik a ; N a g y d o ro g ró l R o h n H ild a; N a g y k á lló b ó l S z a k o s C s a b a ; N a g y ta r c s á r ó l
T ó th A n ik ó ; N y íre g y h á z á ró l a z Isk o la úti g y e re k b ib lia k ö r; S o p r o n b ó l B e ré n y i
V irá g , R e is n e r A n ita é s b a r á tn ő i, P ity e r G a b i; S z a r v a s r ó l D a r id a Ivett, G a ló A.,
S ty e c z P á l.

1. Miért indult el Ábrahám Háránból?
1 Mert a rokonai hívogatták az új
vidékre.
x Mert az új helyen meg akart gaz
dagodni.
2 Mert engedelmeskedett Isten
nek.
2. Mi volt az az igazi áldás, amit Isten
Ábrahámon keresztül minden em
bernek megadott?
1 Az ő utóda volt Mózes, aki kive
zette a népet Egyiptomból.
x Az ő utóda volt Dávid király, aki
naggyá tette az országot.
2 Az ő utóda volt Jézus Krisztus.
3. Hogyan hívták Ábrahám fiát?
1 Izsák,
x Ézsau.
2 Jákób.
4. Mikor született meg Ábrahám fia?
1 Amikor Háránban laktak,
x Amikor igen öreg lett.
2 Amikor még fiatal volt.
5. Miért haragudf&Ffrféy á testvéPék'
Józsefre?
1 Mert veszekedős volt.
x Mert nem szeretett dolgozni.
2 Mert álmaival dicsekedett a test
vérei előtt.
6. Ki akarta megmenteni Józsefet?
1 Rúben.
x Benjámin.
2 Júda.
7. Mit hitt Jákób fiáról, Józsefről, ami
kor a halálhírét hozták?
1 Vadállatok tépték szét.
x A pusztában eltévedt és éhenhalt.
2 Rablók végeztek vele.
8. Miért tudta megfejteni József a fá
raó álmát?
1 Mert gyerekkorában tanulta az
álmok értelmét.

x M e rt Is te n a d t a t u d tá r a a z á lo m
é r te lm é t.
2 M e rt m á s je le k b ő l is m e g é r te t te ,
h o g y s z á r a z s á g le s z .
9. M ié rt in d u lt e l E lim e le k f e le s é g é v e l
N a o m iv a l B e tle h e m b ő l?
1 M e rt a z é h ín s é g ű z te e l ő k e t.
x M e rt a z e l l e n s é g e lö l k e lle tt m e n e k ü ln iö k .
2 M e rt v ilá g o t a k a r t lá tn i.
10. M ié rt m a r a d t R u th N a o n ^ iv a l?
1 N e m R u th , h a n e m O r p a m a r a d t
N a o m iv a l.
x N a o m i k é r le lte , h o g y m a r a d jo n
v e le .
2 Ú gy lá tta R u th , h o g y N a o m in a k
s z ü k s é g e v a n rá .
11. Mi tű n t fel B o á z n a k R u th b a n ?
1 S z é p s é g e é s v id á m é n e k e .
x S z o r g a lm a é s N a o m ih o z v a ló
hűség e.
2 O kos b eszéd e.
12. M it k ív á n t m a g á n a k a f ia ta l S a l a *" m órn< í> áV > », ' x l r ' *
1 E rő s h a d s e re g e t, h o g y m e g v é d 
je a z o rs z á g o t.
x H o s s z ú é l e t e t é s jó e g é s z s é g e t .
2 B ö lc s s z iv e t, h o g y jó l k o r m á 
n y o z z a a z o rs z á g o t.
13. S á b a k ir á ly n ő je m ié r t jö tt e l J e r u 
z s á le m b e ?
1 H o g y p r ó b á r a t e g y e S a la m o n
b ö lc s e s s é g é t.
x H o g y m e g i s m e r je a z s i d ó n é 
p e t.
2 H o g y l á s s a a s z é p j e r u z s á le m l
te m p lo m o t.
13 + 1. M iről h í r e s S a l a m o n k irá ly ?
1 Ő ir ta a z s o l tá r o k k ö n y v é t.
x Ö é p ít e tt e a j e r u z s á le m i
te m p lo m o t.
2 Ö é p íte tte a je ru z s á le m i v á 
ra t.

■§jf
A
VASÁRNAP 1
J
IGÉJE

Missura Tibor

körök megkonfirmált tagjainak jelentkezését a helyi lelké
sz! hivatalon keresztül várjuk, 1986. május 5-lg Szirmai
Zoltán esp eres cím ére (1071 Budapest, Damjanich u.
28/b). Az Idei konferenciák fötémája: „ A z Úr a te Istened!”
Az Időpontok: I. Június 22.-június 28.
II. Június 29.-júllus 5.
III. Július 7.-július 13.
IV. Augusztus 13.-augusztus 19.
V. Augusztus 21 .-au gu sztu s 27.

Jn 10,27-29

„VISELJ GONDOT A NYÁJRA”
A mai embertől távol van a pásztornak és a nyájnak a képe.
Az embereknek csak egy kis rétege van közvetlen kapcsolat
ban a természettel. De még az ő életformájuk is - amióta
nagyüzemi körülmények között végzik a munkájukat - az
ipari dolgozókéhoz hasonlít. Ki ismerné azt a meghitt, szinte
személyes kapcsolatot, ami a pásztor és a juhai között van...?
Nem ebben a tényben látom azonban az igazi okát, hogy
ez a kép számunkra „megfakult”. Sokkal inkább abban, hogy
a mai ember autonóm akar lenni. Független és szabad. Nincs
szüksége semmiféle „pásztorra” és ő nem akar pásztora lenni
senkinek. Olyan kötöttségekben, függőségekben él, a modem
társadalom olyan szervezettsége között telnek napjai, ahol ő
is egy a sok fogaskerék között. Amikor haza megy, viszonyla
gos önállóságra vágyik. Azt még elfogadja, hogy családjának
szűk körében gondja van az övéire. Ott „pásztorolják”, vi
gyázzák egymást, és felelőssége ezen a körön túl már nem
terjed. Kain mondata: „Talán őrizője vagyok az én testvérem
nek” - sokak gondolkodását fejezi ki.
Bármennyire indokoltnak is tűnik ez az idegenkedés, az
ember nem lehet meg pásztor nélkül. Valakinek, akit nem
kötnek az élet ezernyi ok-okozati összefüggései, Aki fölötte
áll mindannak, ami minket meghatároz.
Isten népe boldogan vallja: „... az övéi vagyunk: az ő népe
és legelőjének nyája” (Zs 100,3) Jézus így szól erről: „Az én
juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig
követnek engem”. - Boldog Krisztus-követésre újulhat meg
ezen a vasárnapon a gyülekezet. De mindenki aki hallgat a
Pásztorra. Megtapasztalhatja, hogy jó kezekben van az élete,
mert Jézus Krisztus „kezében” védelem, megtartatás, üdvös
ség van.
S mivel megtapasztalja mit jelent a Pásztor vigyázó, féltő
pásztorolása, nem tud elmenni érzéketlenül, közömbösen ő
sem mások sorsa mellett.
Pintér Károly

IMÁDKOZZUNK
Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh
A bűnösök útjára.
Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom,
Hogy ne jussak romlásra!
Te adtál drága vért, elveszett juhokért.
Viselj gondot a nyájra!
Én is juhod vagyok, én is juhod vagyok,
Nyájadnak legkisebbje,
Kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz
A szép kies helyekre.
Kérlek azért hitből, töredelmes szívből:
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Fogadj, végy kegyelmedbe!

HANGVERSENY AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Amit senki
se tesz

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5,38-42

Tudjátok, hogy ez a szabály: a leglehetetlenebb valóság lett: Az
szemet szemért, fogat fogért. Én Isten Fia testté lett, emberré lett,
pedig azt mondom nektek, ne testvérünk lett. Ki vagy te, ember
szálljatok szembe a gonosszal. Aki ré lett Isten Fia? Te nem kárhozta
megüti a jobb arcodat, annak tod a házasságtörő nőt, akit má
tartsd oda a másikat is. Ha valaki sok meg akartak kövezni. Te be
perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, térsz a vámszedőhöz, akit mások
annak add oda a kabátodat is. Ha semmibe vettek. Te magadhoz hí
valaki arra kényszerít, hogy menj vod a gyerekeket, akiket mások el
el vele egy darabig, menj el vele akartak zavarni. Te megbocsátot
még egyszer annyira. Aki tőled tál Péternek, aki téged megtaga
kér, annak adj. És aki tőled köl dott. Te a mennyek országát ígér
csön akar kérni, ne fordulj el attól. ted a gonosztevőnek, akinek má
Rögeszme, illúzió vagy rajon sok a poklot kívánták. Te követégás?. A h£gyij)eszjéd. legnel^e^^b „S.e4r,e,hívtad Pált,
.taoífyányaimondatai közé tartoznak ezek. dat üldözte. Te elmenekültél a di
Megütköznek rajta azok, akik csőség elől, amikor királlyá akar
szemben állnak Jézussal: ez képte tak tenni. Te meggyógyítottad a
lenség, őrültség. Elcsüggednek betegeket, akikről mindenki le
miatta azok, akik őszintén szeret mondott. Te hallgattál, amikor vá
nék követni Jézust: méltóságérze doltak. Te imádkoztál azokért,
tünk tiltakozik ez ellen. Vagy talán akik gúnyoltak és megköpdöstek
fontolgatjuk: érdemes ezeket a ta téged. Gonosztevőként feszítettek
nácsokat megvalósítani? Találunk meg Téged, aki csak jót tettél. Te
kibúvót teológiai indoklással is: magadra vetted a bűntv hogy mi
Jézus csak azért használ ilyen túl megszabaduljunk tőle. És amikor
zásokat, hogy nyilvánvalóvá tegye azt kiáltottad: „Én Istenem, én Is
tehetetlenségünket, bűnösségün tenem, miért hagytál el engem?” ket. A legtöbbben csak legyinte olyan lettél, mint mi vagyunk.
nek: a gyakorlati élettől elrugasz Mindenki azt gondolta, most
kodott álmodozás ez.
mindennek vége. De Isten veled
Honnan vesszük tulajdonkép volt, és föltámasztott téged a halál
pen a bátorságot ahhoz, hogy a ból az életre.
hegyi beszéd követelése alól olyan
Te sokkal többet tettél Jézus,
gyorsan fölmentsük magunkat? mint amit tőlem követelsz. Eltűr
Honnan vesszük a bátorságot ah ted ellenségeidtől bosszúállás nél
hoz, hogy semmibe vegyük, amit kül még a halált is. Segíts megtenni
Jézus mond? Vajon nem azért ke azt, amit kérsz. Add, hogy mindig
resünk ürügyet, kibúvót, mert túl tudjam: ez a Te akaratod. Szaba
ságosan kényelmesek, lusták va díts meg a bosszú indulatától, és
gyunk ahhoz, hogy a tanítványsá- add, hogy szeretetedet vigyem az
got, a Jézus követést vállaljuk?
emberek közé.
Lehetetlen? A lehetetlenek közül
Nagyné Ferenczy Erzsébet
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Cziffra György a soproni evangélikus
templomban

A főcím annak a műsorfüzetnek
a címe, mely ismerteti a több mint
tíz napig tartó, gazdag program
mal telített, tartalmában sokakat
külföldről is vonzó, meteorológiailag még nem mondható tavaszi na
pokat, melyeken a napsütést sóvárgók meleg érdeklődéssel for
dultak több felkínált lehetőség és

rendezvény felé. Zenei, színházi
események, kiállítások, gasztronó
miai bemutatók kínálták mindazt,
ami az egész embert ki akarja elégí
teni, testileg-lelkileg-szellemileg.
Nem kívánok, de nem is tudnék
mindent felsorolni, de „tálaláso
mat” meghatározza az evangélikus
hitbeli látás, mely nem szűkkeblű.
Olyan, mint a műsorfüzetben meg
jelent Eggenberg-ház udvarán a
kőszószék, melyről a nyitott ég
alatt álló „nedves evangélikusok”
vitték magukkal, mint templom
ból „kizártak” a bűn bilincseit
széttörő evangéliumot, egykor.
így nézem a kiállításokat.
A Liszt Ferenc Emlékkiállítást a
Lábas Házban. Nem lehet betelni
a gazdagságával, mely elénk tárja
a világhírű zeneköltő születésének
175. és halálának 100. évfordulójá
ra emlékezve azokat az emléktár
gyakat is, melyek Sopronhoz kötő
dését jelzik. Az egykori Sopron
megye kis falujában Doborjánban
(Raiding) született. A gyermek
Liszt a nagyközönség elé Sopron
ban lépett 1820-ban. Már érett
művészként adott hangversenyt
1840-ben a „hangász iskola, a sze
gény mesterlegények és szolgálók
kórháza s a kisdedóvó intézet
.í

hasznára”. Ez is magyarázza, hogy
Sopron város tanácsa „a város
tiszteletbeli polgárává” kinevezte
és erről oklevélben értesítette. Az
evangélikus líceumban ifjúsági ze
neegyesületet alakítottak 1869ben, melynek díszelnökévé a világ
hírű művészt választották. Megál
lók egy kiállított könyvnél: Liszt
Ferenc és Király József Pál. A mester bizalmas barátsága a
soproni tanárral. Tanítóképzőnk
egykori vezetője volt ez a tanár,
általa a művész egyházunk szolgá
latába is betekinthetett.
A francia kritikusok Liszt leg
méltóbb utódjának tartják Cziffra
György zongoraművészt, akinek
hangversenye evangélikus templo
munkban volt, március 15-én este.
Ez a koncert a tavaszi napok leg
nagyobb érdeklődéssel várt esemé
nye volt nemcsak az egyik újságíró
leírása szerint, mert a több mint
kétezer ember fegyelmezett részvé
tele is azt bizonyította, hogy van
vágy a komoly zene iránt. Figye
lem az előkészületeket: japán hangolója a művésznek gondosan át
vizsgálja a Yamaha zongorát.
Majd Cziffra György a gyakorlás
hoz ingujjra vetkőzik, mert amire
készül és amit végez, az „munka a

javából”, legalább annyi energiát
fogyaszt a kutatók szerint, mit ara
tó-kaszások munkája egy év ke
nyeréért. A művész „kenyeret”
akar adni és ez nem ott kezdődik,
amikor kétezer fül- és szempár
hangolódik és szegeződik rá feszül
ten ünnepi magaslatban oltárunk
előtt, hanem a kemény gyakorlás
óráiban „ingujjban”. „Örülök,
hogy ebben a templomban adha
tok hangversenyt” - mondta a ta
lálkozáskor. Amikor a végén elbú
csúztunk, csak megköszönni lehe
tett, hogy Chopin és Liszt művein
keresztül bepillantást kaptunk a
zene csodálatos világába. „Kö
szönjük, hogy Liszt műveiből is a
transzcendenciából kaphattunk utalva a művek címére is - , ami
közel áll hozzánk. Isten áldja meg
művész úr további szolgálatát.”
Válasza ölelés, melyből kiérezhető
az öröm, hogy hosszú és súlyos
betegség után felépülve Sopron
ban, ebben a templomban lehetett
az első koncertje. Saját szavai sze
rint már nem virtuóz, aki tökélete
sen uralni akarja a hangszert, ha
nem mint előadóművész él és adni
akar, örömöt szerezni sokaknak a
zene tiszta forrásából. Egy aján
dékba visszakapott élettel csak ad

ni lehet. Amit kaptunk, szavakban
nem lehet kifejezni, és ezt köszön
jük.
Nem hagyható figyelmen kívül
még két kiállítás a Templom utcá
ban, melyhez társul gyülekezetünk
újonnan megnyílt kiállítása is mú
zeumunkban. Az egyik Jeney Ti
bor és Oborzil Edit iparművészek
harangkiállítása a Központi Bá
nyászati Múzeum udvarán. Az
alumínium felhasználásával új sza
kaszt akarnak nyitni a harangké
szítés történetében. „Fontosnak
érezzük, hogy mai viszonyaink kö
zött a békeszerető és hívő emberek
közösségei a jelenleginél gyorsab
ban és szerényebb anyagi lehetősé
gekkel is hozzájussanak a szimbo
likus és liturgikus funkciót egy
aránt betöltő haranghoz.” Amikor
megszólalnak, észrevehető, hogy
hangjuk színezete különbözik a
bronz harangokétól, talán valami
vel élesebbek és résekkel készültek,
örülünk ezeknek a híres Seltenhofer-harangöntő városában.
A másik kiállítás Somogyi Jó
zsef Kossuth-díjas szobrászművé
szé a Káptalan teremben: Földből
lettél címet adta neki a mester. Fi
noman utal a bibliai kijelentésre,
ami számos mű közvetlen, vagy

áttételes ihletője, egyúttal utal a I
szobrok egy részének anyagára is I
(terrakotta: égetett föld). De nem
utolsósorban a földi lét nagy kér
déseit is tükrözi sok műve. Szá
momra különösen is kedves az Útszéli kereszt, a három Krisztus
korpusz, melyek nekem nem egy
szerűen az elmúlásról és az emberi
lét törékeny volta felett érzett bá
natról beszélnek, hanem az embe
riségért meghalt Isten Bárányáról,
aki elhordta a kereszten a világ
bűnét. A szenvedő Krisztust rea
lisztikusan ábrázolja a művész.
Utolsó vacsorája egyéni munka:
13 tányér, az asztal körül még nem
ül senki, vagy már eltávoztak? Mi
hittel valljuk: Jézus hív, íme min
den kész, jöjjetek a terített asztal
hoz, húsvét után is, most konfir
máltak a konfirmáció után is!
Örömmel figyelem, hogy Völgyés
Mihály presbiterünk milyen lelke
sen magyarázza a pedagógus kísé
retében megjelenő diákoknak az
önmagukban is beszédes, lényegre
törő, széles skálájú műveket (Há
ború után, Dózsa, Anya gyerme
kével stb.).
Köszönjük a Soproni Tavaszi Na
pokat!
Szünon János
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ÖRÖM KRISZTUSBAN
Még frissen cseng a fülünkben
a húsvéti ünnepekben oly gyakran
hallott és énekelt mondat: Krisz
tus feltámadt! De már tovább kell
lépnünk. Nem maradhatunk meg
az ünnepnél. Ránk köszöntöttek
a hétköznapok. A hétköznapi
küzdelmek. Kísértések sorozata
próbálja meg életünket és hitün
ket. A döntő kérdés változatlan
maradt számunkra: mennyire tu
dunk élni abból az örömből, amit
Jézus Krisztus jelenléte teremt
meg a naponkénti megtérés aján
dékával?
Sok gyülekezetünkben ezekben
a napokban zajlanak a konfirmá
ciós vizsgák és ünnepi istentiszte
letek. A konfirmandus fiatalokat
látva gondolunk-e arra is, hogy
számunkra is erőforrás lehet, ha
őszintén megkérdezzük önmagun
kat: mennyire él bennem a Krisz
tussal való találkozás öröme? Mi
lyen mértékben uralkodik rajtam
a döntő változás élményének ha
tása, hogy merek és akarok újat
kezdeni az életemben, mert Jézus
Krisztus is újat kezdett el bennem.
Átéltem-e már az első lépések
életmentő szerepét az életemben?
Van-e személyes tapasztalásom
arról, hogy milyen hatalmas erőt
és átrendeződést jelent, amikor Jé
zus kezébe vesz egy-egy emberi
életet, s ami tegnap még hihetetlen
volt, az mára járható úttá válik.
Nem szegényedett-e meg túlságo
san az élménytárunk? Nem hall
gattunk-e el abból nagyon sokat
egymás előtt, amit személy szerint
kaptunk? Nem vagyunk nagyon
önzőek abban az értelemben,
hogy hamis visszafogottsággal és
higgadtsággal magunkba zárjuk
személyes vallomásainkat s ezzel
szűkítjük a testvéri erősítés lehe
tőségeit?
Az első húsvétot követő emberi
lépések nagyon nehezen indultak
el. Mégis ebből a bizonytalanság
ból vált kitörölhetetlenné Húsvét
élménye és híre. Az sem véletlen,
hogy az evangéliumok és az első
gyülekezetek megőrző gondossága
épp ebben az irányban volt hihe
tetlenül színes és gazdag. Húsvét
után a kérdés mindössze ennyi ma
radt tanítvány és érdeklődő szá
mára: van-e örömöd Jézus Krisz
tusban?
Az öröm állandó eleme az élet
nek. Már a kezdetről szóló mon
datokban jelen van a mindenség
öröme. A nap, a hold, a hegy, a
völgy és a pusztaság is örül. Arról
az örömről tud az Ószövetség,
amely a mennyet és a földet_ át
fogja. Istennel való kapcsolatunk
nak is meghatározó eleme az
öröm. Ez nem azt jelenti, hogy
nincs szomorúság és elkeseredés,
hanem azt, hogy Isten akkor is
örömforrás, amikor^ mi magunk
nak és másoknak rengeteg szomo
rúságot és bajt szerzünk. Az ün
nep általában örömnap. Öröm, ha
a nép és az egyes ember ismeri a
törvényt és cselekszi a jót. Örö
möt jelent az Isten szolgálata s az
Isten népéhez való tartozás is.
Örömöt jelent a tapasztalat, hogy
Isten meghallgatja az imádságot.
Örömöt jelent a bűnbocsánat el
nyerése s az örökélet reménysége
is. Már az Ószövetség is ilyen sok
féle kapcsolatban ábrázolja az Is
tennel járó ember életében az örö
möt.

Az Újszövetségben az öröm egy
egészen új teljességben jelentkezik.
Krisztusban köszönt ránk egy
örömkorszak, amelyben mi már az
aratók, a győzők és a menyegző
résztvevőinek örömével élhetünk.
Valóságos emberi örömöt jelent Is
ten öröme ott, ahol a kilencvenki
lenccel szemben az egyetlenen éb
red az öröm. Öröm yan Zákeus
házában. Örömöt hoz a találkozás
Lévi otthonában. De milyen párat
lan erejű az az öröm, amely a haza
térő tékozló fiút fogadja! Ez a cse
kély számú példa is mutatja, jjogy
Isten öröme megtérésünkön nem
tan, hanem az élet minden terüle
tén érezhető és tapasztalható kisu
gárzás. Ami lehetetlennek tűnt, az
válik lehetségessé. Amihez erőtlen
nek érzem magam, az lesz a szolgá
latom területe. Ahol már-már viszszavonulni készülök, mert elfo
gyott a kedvem és az energiám, Ő
ott is tud velem újat kezdeni. Ha
már a mélységekig süllyedtem, és
nagyon messzire rohantam az
atyai ház oltalmazó kerítései mö
gül, ha már csak valahol az emlé
kezetem poros mélységeiben él egy
foszlány arról, hogy milyen is len
ne a visszatalálás, Ő ott és akkor
utat teremt arra, hogy még egyszer
átélhessem az öröm csodálatos
perceit életemben.
Az örömhöz szervesen hozzátar
tozik a megszabadulás érzése.
Csak ott születik öröm, ahol felfe
dezem, szétfoszlott a rabtartó ere
je, nem kell többé félnem és retteg
nem. Nem az óemberem határozza
meg a tetteimet. Jézus szabaddá
tesz arra, hogy új énemmel vessem
bele magam az ő követésébe. Egyegy elvégzett munka, egy-egy megküzdött eredmény milyen hatal
mas fellélegzési lehetőséget jelent!
Mennyivel inkább kellene felléle
geznünk akkor, amikor Jézus ne
künk is címzi a tanítványoknak
megfogalmazott mondatot: ne an
nak örüljetek, hogy a lelkek enge
delmeskednek nektek, hanem azon
örvendezzetek, hogy neveitek fel
vannak írva a mennyekben. Enélkül a ténylegesen hitt és átélt nagy
távlat nélkül mindig erőtlen és hé
zagos a keresztyének öröme. Néz
zünk bele bátran ebbe az örömszerző eseménybe: Krisztusért ne
veink felírattak. Nem egy képzelet
beli, hatalmas táblára, hanem oda,
ahová mindannyian tartunk. Ő
ígéri, aki ezt hirdeti a legnagyobb
jövőről: íme, én mindent újjá te
szek!
Addig azonban a mi örömünk
olyan lehet, mint a gyógyuló be
teg számára az a nap, amikor
hosszú idő után újra felkelhet.
Olyan, mint a rabságból való
szabadulás napja az elítéltnek.
Benne van az új kezdet öröme,
de kíséri a visszaesés veszélye.
Óriási nap az, amikor valaki
megtér bűneiből. Ettől kezdve
azonban kétszeresen ébernek kell
lennie, mert valóság az az erőtér
is, amely azon fáradozik, hogy
az angyalok és a megtértek örö
mét bűnre csalogató hivalkodá
sával összetörje. Nem marad
számunkra más, csak az Erőseb
bel, a Krisztussal való napon
kénti találkozás. Ez a kiapadha
tatlan örömforrás az igazi bizto
síték ‘mindig'megújulást váró hi
tünk számára.
Szabó Lajos
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Az öröm titka ez: tartsa magát az ember
teljes szívvel az igéhez, vigasztalván ma
gát Krisztus drága ígéretével, hogy ő az
Atyával együtt velünk marad s megoltal- \
máz, hogy semmi baj ne ártson, ördög
s világ semmi hatalma el,ne tiporjon, se
tőle el ne szakítson. Ebben mindig örö
met s vigaszt lelünk, sőt egyre örvendezőbbek leszünk. (Luther)

\ _________________________ J

DR. FEK ETE ZOLTÁN
O R S Z Á G O S FELÜGYELŐ
K Ö SZÖ N TÉSE
M iklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke,
április 1-én hivatalában fejezte ki jókívánságait dr. Fekete Zoltán
országos felügyelőnek, hetvenötödik születésnapja alkalmából.
Egyházunk képviseletében dr. Nagy Gyula püspök volt jelen az
ünnepélyes alkalmon.
Ezt követően az egyházi vezetőség köszöntötte dr. Fekete Zol
tánt az Üllői úti székházban. Dr. Nagy Gyula püspök köszöntésé
ben kiemelte, hogy országos felügyelőnk hosszú évtizedeken ke
resztül hűséggel végezte sokoldalú egyházi szolgálatát: 1949-től
kezdve mint a Pesti Egyházközség, majd a Fasori Gyülekezet
felügyelője, másfél évtizeden keresztül mini az Északi Egyházkerü
let felügyelője, végül mint az országos egyház legmagasabb világi
tisztségviselője. Egész egyházunk hálás köszönetét kifejezve, kérte
Isten gazdag áldását további szolgálatára egyházunkban.
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ApCsel 17,10-15
Úgy tűnik, mintha megnőtt vol
na az érdeklődés a Biblia iránt.
Keresett könyv lett újra. Egyre
többen ismerkednek meg vele.
A templomokban természetesnek
tűnik, hogy ott az emberek a nyi
tott Bibliával találkoznak. Ez van
az oltáron, a II. vatikáni zsinat
óta a római egyházban is. Ezt
tartja kezében az igehirdető a szó
széken.
Az egyház számára nemcsak
„templomi felszerelés”, vagy k í
váncsi érdeklődés tárgya a Biblia.
Sokkal több ennél: a nyitott Biblia
az egyház létfeltétele. Áhol az egy
házban becsukva felejtik a Bibliát,
ott elsorvad az egyház élete. Ahol
viszont kinyílik, ott mindig meg
elevenedik a keresztyénség. Ez
mindig így volt az egyház hosszú
történelme során. Ma sincs más
ként.
Igazában véve a Biblia csak ott
válik nyitott könyvvé, ahol a szí
vek „készséggel fogadják az igét”.
Csak nyitott szívek számára lesz
nyitott könyv a Biblia. így volt ez

egykor Bereában is. Többről van
szó, mint kíváncsi érdeklődésről,
tudásunkat gazdagító ismeretek
megszerzéséről. A Biblia igazán
„érdekessé” csak akkor lesz a szá
munkra, ha az evangélium otthon
ra talált a szívünkben. Vagyis: ha
Jézus Krisztus és Általa Isten szeretete megragadott bennünket.
Az Ige befogadása a Bibliával
való rendszeres és kitartó foglalko
zásra ösztönöz. Itt nem futó isme
retségről van szó, hanem alapos
megismerésről. Ez qem megy a
„kutatás” fáradságának a vállalá
sa nélkül. A mi fogalmaink szerint
a „Biblia-kutatók” a szakértő tu
dósok, teológusok. Bereában a
gyülekezet tagjai váltak a Biblia
kutatóivá.
Ha ilyen hozzáállással foglalko
zunk a Bibliával, csak akkor lesz
csodálatos könyv a számunkra.
Mások számára elrejtett titkából
így tárul f e l egyre több előttünk.

Lapjairól láthatatlanul, de mégis
valóságosan Jézus Krisztus lép
elénk. Ő ismerteti meg magát ve
lünk egyre jobban és erősíti-szilárdítja Benne való hitünket.
A nyitott Biblia összehozza és
közösséggé form álja a gyülekeze
tei. Fontos és nélkülözhetetlen a

Bibliával való egyéni foglalkozás

is. Ezt egyetlen igazán hívő keresz
tyén Sem spórolhatja meg magá
nak. A Biblia „kutatása” igazában
véve azonban közösségi munka.
így juthatunk egyre mélyebbre a
Biblia megismerésében és így jut
hatunk egymással egyre meghit
tebb testvéri közösségbe is.
Mindennek még egy igen fontos
következménye van. Ahol meg
nyílnak a szívek az evangélium be
fogadására és nyitott könyvvé vá
lik a Biblia, ott szükségszerűen fe l
ébred a felelősség az evangélium
ügyéért. Ez nem egyes emberek

ügye, Pálé, vagy bárki másé, ha
nem az egész gyülekezeté. Ezért
nyújtanak Pál apostolnak testvéri
segítséget a thessalonikai, majd a
bereai keresztyének. (10.14—15. v.)
Ezért „vállalnak közösséget az
evangéliummal” a filippi-beliek is.
(Fii 1,5) Az evangéliumtól elvá
laszthatatlan küldetés Isten egész
népének közös feladata. Az evangé
lium csak akkor válik hódító erő
vé, ha ilyen segítő szeretet és áldo
zatos szolgálat hordozza.
Hol tartunk ma? A nyitott Bib
lia bennünket, mai keresztyéneket
komoly önvizsgálatra indít? Te
gyünk fel ismét néhány kérdést
magunknak.
Az egyház népének találkozása
a nyitott Bibliával nem korlátozó
dott-e teljesen az istentiszteletre?
A római egyházban eleven ér
deklődés támadt a Biblia iránt. Az
„Ige egyházadként _emlegetett
evangélikusok nem kerülünk-e
alapos lemaradásba?
Ä Biblia iránti érdeklődéstől el
jutnak-e híveink a vele való ko
moly foglalkozásig? Nem szégyenítenek-e meg bennünket ebben
még az egyházon kívüliek is?
Áz egyháznak a mai világban
való szolgálatát, missziói küldeté
sét felvállalják-e és áldozatosan se
gítik-e mai gyülekezeteink? Az
evangélium hirdetése és terjesztése
nem lett-e szinte teljesen klerikális,
papi ügy?
Az egyházban minden megúju
lás a nyitott Bibliából született.
A reformáció is. Éppen ezért: ko
runk keresztyénségének csak ak
kor van jövője, ha a hívek életében
újra központi helyre kerül a Biblia
és a gyülekezetek közös ügyévé vá
lik az evangélium szolgálata.
Laborczi Zoltán

Konfirmáció Angyalföld 1983

(Archív fotó)

Együtt örülünk
Húsvét után kiemelkedő és szép
gyülekezeti alkalom a konfirmáció.
Együtt örülünk azokkal a c salá
dokkal, ah o n n an oltár elé lépnek
a fiatalok. Együtt imádkozunk ér
tük, mert sajátjainknak tudjuk-és
érezzük őket. Együtt megyünk ve
lük az oltárhoz, hogy erősödjünk
és bátorítást kapjunk Jézus teste
és vére által.
Idén húsvét igen korán volt,
ezért gyülekezeteink nem tudták a
m egszokott időben, húsvét utáni
vasárn ap m egtartani a konfirmá
ciót, hanem április valamelyik va
sárnapján teszik ezt. Minden gyü
lekezet örömmel készül erre. Ez al
kalom, hogy visszatekintsünk a
múltba és lássuk Isten segítő ke
gyelmét. G ondolataink a gyereke
ink
kereszteléséig
szaladnak
vissza. Mennyi öröm és gond volt
a mostani szép ünnepi alkalomig!
De velünk volt Isten segítő szeretete. A jelenünkön is elgondolko
dunk. Mennyi m ulasztás és bún
terheli életünket. Á gyerekek talán
nem tanultak úgy, mint ahogy le
hetett volna, mi viszont nem éltünk
eléjük egy olyan örömteli keresz
tyén életet, amit szívesen és önként
tudtak volna vállalni... De együtt
járulhatunk az oltárhoz és fiatalnak-idősebbnek egyszerre h an g 
zik Jézus bűnbocsátó kegyelme.
Boldog közös élmény ez! A jövőt is
szeretnénk kutatni, amely előttünk
van. Ismeretlennek tűnik, vagy
m égsem? A jövőben is velünk lesz
és segít Istennek a keresztségben
m egtapasztalt kegyelme. A jövő
ben erre biztosan építhetünk!
A konfirmáció szó jelentése:
megerősítés. Egyrészt megerősít;
jük azt az ígéretet, amit a szülők a
gyermek keresztelésekor m ondtak
el. Tehát ez az az alkalom, amely

nél a felnőtt gyermek vallást tesz
arról, hogy m egismerte a kereszt
ségben nyert kegyelmet és kijelen
ti, hogy ebben a kegyelemben
akar járni. Ezért nagy hangsúly
esik a konfirmációi oktatás hitéb
resztő és hitben erősítő jellegére,
mert a keresztség hit által üdvözít.
Másrészt a Szentlélek erősíti meg
hitünket. A konfirmáció a Szentlé
lek vételének alkalma, bár nem az
egyetlen és nem is feltétlenül az
első alkalma. Ezért a konfirmandu
sok vallástétele után következik a
Szentlélek segítségül hívása a gyü
lekezeti énekben, az im ádságban
és az áldásban.
A konfirmáció továbbá az úrva
csorához b o csátás és az első úr
vacsoravétel alkalma. A konfirmá
ciói oktatás feladata, hogy felké
szítse a gyerekeket erre az alka
lomra.
Látszólag most a gyerekek vizs
gáznak, ők járulnak először az úr
vacsorához, körülöttük forog min
den. A valóságban együtt vizsgá
zunk. Az ő tudásuk és a mi életünk,
értük való im ádságunk, együtt ke
rül a mérleg serpenyőjébe. A Szent
lélek beárad a fiatalok életébe, de
bennünket is formál, megújít, ami
kor felelősségteljesebb életre indít.
A fiatalok először veszik az úrva
csorát és tudatosul bennük, hogy
a keresztség ó ta hordozza őket
Isten szgre te te. Bennünk az úrva
csora azt tudatosítja, hogy nem
estünk ki Isten kegyelméből, Isten
visszafogad bennünket is.
[gy lesz a konfirmáció a közös
öröm alkalma. Nem csak a konfir
m andusokkal, hanem velünk is
történik valami: tapasztaljuk Isten
kegyelmét.
Ezért örüljünk együtt!
Missura Tibor

A RAJNA-PFALZI
MINISZTERELNÖK
LÁTOGATÁSA /
EGYHÁZUNKBAN
Húsvéthétfőn délután jelentős külföldi vendégek keresték fel
egyházunk központját. Dr. Bernhard Vogel, a Rajna-Pfalz tarto
mány (Német Szövetségi Köztársaság) miniszterelúöke, magyarországi hivatalos útja során látogatást tett dr. Nagy Gyula püspök
nél az országos egyház székházában. Kíséretében voltak dr. Chris
toph Stollenwerk államtitkár és dr. Ernst-Friedrich Jung, a NSZK
budapesti nagykövete.
A magas külföldi vendégek kifejezték legjobb kívánságaikat a
gyógyuláá útján levő dr. Káldy Zoltán püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke iránt. A több mint egyórás megbeszélés során
tájékozódtak egyházunk mai életéről, valamint szolgálatáról társa
dalmunkban és az egyházak ökuméníkus közösségében.

Evangélikus Élet 1986. Április 13.
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«Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja
a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én
ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök
életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki
sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (Jn 10,11.
27-28)
Vasárnap - „Emlékezzél tehát vissza, honnan estél
ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló csele
kedeteidet.” Jel 2,5 (IKir 18,30 - Jn 10,11-16 Zsolt 35, 21-28) Korrekt, csak dicsérhető cseleke
detek, amelyekből azonban eltűnt a lendítő erő, a
belső töltés, hiányzik a motor. Az az első szeretet,
I amely Jézushoz köt s amely közösségbe von a máI sik emberrel Ehhez a régihez hív vissza a mai naI pon Urunk. Gondoljuk meg figyelmeztető szavát,
I mielőtt véglegesen üressé válnának jócselekedeteink!
■ Hétfő —„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, paéíott a
föld és a világ létrejött, öröktől fogy#,-mindörökké
vagy te, ó Isten!” Zsolt 90,1-2 (Ef 1,4 - Mt
26,31-35 - Ef 3,1-7) Hajlékunk: atyáink idején, a
történeti múltban, az ősidőkben, sőt mindent megelőzőén. Örök, de néíncsak a múltban az. Magába
öleli otthonként menedékként, hajlékként a mát
■ épp úgy, mint a messze jövőt. Ennek a hajléknak
I védelmében és melegében zajlik az életünk. Ezt a
I hajlékot kínálja a mai nap is. Lássuk meg benne a
I saját otthonunkat!
I Kedd - „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit
I által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Ef
2,8 (Dán 9,7 - 4 Móz 17,16-26 - Ef 3,8-13) EmlékI szünk-e még arra az időre, amikor tudtunk ajándé■ kot elfogadni; amikor még képesek voltunk ajánI déknak szívből örülni? Gyerekek voltunk. Közben
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Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly,
de. 11. konfirmáció (úrv.) Hafenscher
Károly, du. 6. szeretetvendégség: Nagy
Gyula. Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
felnőttünk és ránk tapadt a viszonzás kényszere. Ma
tán, du. 6. Gáncs Aladár. Üllői út 24.
újra gyermekké kellene válnunk. Isten gyermekeivé,
de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony
akik nem tudnak fizetni, de készek boldogan fogad
Sándor u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész
ni Atyjuk ajándékát, az üdvösséget.
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar)
Szerda - »Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet meg
Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de.
csúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is.” Gál
11. Rédey Pál. Kőbánya de. 1.0. Vető
6,7 (Jer 32,19 - lPt 5,1-4 - Ef 3,14-21) Tegnap
Béla. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető
gyermekké kellett válnunk. Ma tanulnutík kell fele
Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Muntag An
lősen, felnőtt módon gondolkodni. A bűnbánat ma
dor, du. 4. szeretetvendégség: Muntag
gában foglalja a készséget: a bűnbocsánat tudatá
Andor. Kerepesi út 69. de. 8. Muntag
Andor. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Mun
ban elviselem tetteim következményeit. Legyünk
tag Andor. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
bátrak vállalni ezt!
Reuss András. Váci út 129. de. negyed
Csütörtöki - „Legveték tehát Isten követői, mint
10. Reuss András. Frangepán u. 43. de.
szeretett gyermem.” Ef 5,1 (Zsolt 37,28 - Mt
8. Reuss András. Újpest de. ■10. Blázy
18,10-14-E f 4,1-6) Gyermekek, akik nemcsak kap
Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé
nak és elfogadnak, hanem szófogadók is. Bármeny
Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél
9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc
nyire kiment a divatból, Isten gyermekeit ma is
de. 10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
jellemzi az engedelmesség. Vizsgáljuk meg magun
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
kat: rendelkezünk-e a gyermekeknek ezzel a tulaj
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
donságával?
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bí
Péntek - „Ezt mondja az Úr: Atkozott az a férfi, aki
zik László. Rákospalota Nagytemplom
emberben bízik, az Úrtól pedig elfordul szíve! De
de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
de. fél 11. Mátyásföld de. 9. Szalay
áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr
Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Ta
a bizodalma.” Jer 17,5.7. (Zsid 3,14 - Ez 34,23-31
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter.
- Ef 4,7-16) Ez nem a csalódottak mondata! Attól
Rákoshegy de. 9. Inotay Lehel. Rákos
óvakodjunk, hogy az Istennek járó bizalmat embe
csaba de. 9. (úrv.) Kosa László. Rákos
rekre ruházzuk.
liget de. 11. Kosa László. Rákoskeresz
Szombat - „Ne állj a rosszat akaró többség mellé.”
túr de. fél 11. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
2Móz 23, 2 (Mt 7,13 - ApCsel 20,17-38 - Ef
re, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.)
4,17-24) Többség és igazság. Melyik a vonzóbb
Nagy Gyula, du. 6. Szebik Imre. Torocszámunkra? A lustáknak bizonyára az első. Ké
kó tér de. fél 9. Madocsai Miklós. Óbu
nyelmes dolog gondolkodás nélkül meghúzódni a
da de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay
tömegben. Az önállósághoz komoly normarend
Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás,
szerre van szükség. Mi rendelkezünk normákkal és
de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás, du. fél
7. Buczolich M árta. Modori u. de. fél
értékekkel.
10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich
Szabóné M átrai Marianna
M árta. Budakeszi de. 8. Buczolich
M árta. Kelenföld de. 8. (úrv.) Missura
Tibor, de. 11. konfirmáció (úrv.) Mis
sura Tibor, du. 6. Bencze Imre. Német
völgyi út 138. de. 9. Bencze Imre. Keienvölgy de. 9. Rőzse István. Budaörs du.
3. (úrv.) Rőzse István. Törökbálint du.
fél 5. Rőzse István. Csillaghegy de. fél
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Me
zősi György.

Hát mégis lehet?
- Nekünk éppen elég ez a kettő.
Ez is sok. Többet már úgysem tud
nánk felnevelni.
Ezzel a mondattal búcsúzott tő
lem egy kedves, ifjú pár.
Nem érzem magam feljogosítva,
hogy bárkinek a éSáladté'rvezésébe
beleavatkozzam vagy sem, azt he
lyeseljem vagy helytelenítsem. Nem
is tenném. A z élet azonban gyakran
megtréfál, ezért sokszor el kell gon
dolkodni azon is, ami nem közvetlen
az én dolgom, de közvetve engem is
érint. így az is, hogy egyre kevesebb
kis-magyar születik.
Alighogy elbúcsúztam a fiatalok
tól és egyedül voltam a házban, egy
szerre csak nyílott az ajtó és Rózsika néni lépett be rajta.
- Egyedül tetszik lenni - kérdez

te, miután kétszer is letörölgette ci
pőit.
- Ha tudtam volna, hogy itt talá
lom, hoztam volna magának is egy
kis disznótorosat.
- Köszönöm szépen, de nekem
írfesmil néni 'szabad fogyasztanom.
Jól elkel az magúknál. Hány gyer
meke van Rózsi néni?
- Isten segítse őket, tizenkettő.
- Tizenkettő? H át hogy tudta
felnevelni őket?
- Könnyen - mondja - miközben
elsimogatja haját a fekete kendő
alatt, mert gyászban van, pár hete
halt meg az ura.
- Hat volt nekünk „saját gyere
künk", három az ángyomé, kettő a
sógoromé, a kis Arankát meg a
menhelyröl hoztam el, ő a legfiata

Elhunyt Maróti János lelkész
Élete - emberileg szólva - Pi
lisről indult és Pilisre érkezett.
1916. március 22-én született,
gyermekéveit is Pilisen élte. Kö
zépiskolai tanulmányait a ceglé
di gimnáziumban végezte el.
Ezekben az években érlelődött
meg benne, hogy életét Isten
szolgálatában akarja tölteni, így
került a soproni Egyetemre, an
nak Teológiai Fakultására, ahol
tanulmányait 1939-ben fejezte
be. Lelkészi szolgálatát szülő
földjén kezdte, a pilisi gyüleke
zetben végzett hitoktatói szol
gálatot, de úgyis lehetne monda
ni, hogy ifjúsági lelkész volt.
Akikkel akkor barátságot kö
tött, és akik lelkipásztora lett,
azokkal élete végéig tartotta a
baráti és lelkipásztori kapcsola
tot is. 1950. február 5-től került
a általa nagyon megszeretett
acsai gyülekezetbe, ahol 33 évig
szolgált egyfolytában. Azt le
hetne mondani, életét töltötte
itt. A krisztusi életkornak meg
felelő szolgálata alatt nemzedé
keket nevelt fel, ki tudja hány
szor járta meg a lelkészlak és
templom közötti utat, ki tudja
hány családnál kopogtatott be.
Egy biztos: amikor 1983. szep
tember 5-én búcsút vett a gyüle
kezettől, mert nyugdíjba ké
szült, ez a gyülekezet mélyen
megszomorodva és ragaszkodó
szeretettel búcsúzott tőle, sőt
igazán el sem búcsúztak, mind
végig tartották a kapcsolatot
megfáradt és már betegeskedő
lelkészükkel is. Maróti János
szolgálatával Krisztust hirdette,
a templomot szerette, annyira,
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hogy miközben a templomot
többször is javították, a régi lel
készlakást nem kívánta megújí
tani, maradt szerényen a régiben
mindvégig.
1940. október 5-e is kitöröl
hetetlen nap volt életében: ek
kor álltak oltár elé Paulovicz
Erzsébettel, hűséges feleségével,
élete segítőtársával, aki később
a gyülekezet kedves papnéja is
lett Ácsán. Isten két leánygyer
mekkel ajándékozta meg őket,
életük későbbi részében pedig
boldogan örvendeztek uno
káikban is. Felesége három év
vel megelőzte őt a minden ha
landók útján, 1983 márciusá
ban kellett fájó sziwel a kopor
sója mellé állni. Ez volt életének
legsúlyosabb eseménye annyi
ra, hogy voltaképpen ettől
kezdve ő is egyre gyengült.
Temetése 1986. március 21én volt Pilisben a helybeli és az
acsai gyülekezet nagy részvéte
lével, de sokan jöttek a pest me
gyei
egyházmegyéből
is.
A temetési igehirdetést Keveházi László esperes, az elhunyt jó
barátja tartotta, de szolgált
Mekis Adám lelkész, acsai
utódja is. Leánya találta meg
Bibliájában megjelölve kedves
igéjét, erről szólt a temetési ige
hirdetés is: „Hagyjad az Úrra
útadat, bízzál benne, mert ö
munkálkodik” (Zsolt. 37,5.).
Maróti János lelkésztestvé
rünk végül is nemcsak Pilisről
indult és Pilisre érkezett. Isten
től indult élete és reménységünk
szerint csendes szolgája Isten
hez érkezett.
K. L.

labb. M ikor szegény ángyom meg
halt és ott álltam a sírjánál a kis
árvákkal, tudtam, hogy nem enge
dem el a kezüket többé. Csak az
urammal kellett előbb beszélni.
- Amikor láttam, hogy fogod a
kezüket, már tudtam, hogy ezek is
a m i gyermekeink lesznek - mondta
az ura.
- Tessék nézni a kezemet, ez még
meg nem ütött egyetlen gyermeket
sem. De csak úgy hívtak mind, hogy
édesmama. Igaz, sokat dolgoztam
értük, de megérte. Á ldott, jó gyerek
valamennyi. Mindegyiknek adtam
mesterséget a kezébe. Van köztük
lakatos, bányász, mérnök, óvónő,
tisztviselőnő, autószerelő. M ost,
hogy a Ferenc fiam válik a feleségé
től, megmondtam, nekem a menyem
továbbra is édes gyerekem marad.
Nem tetszik elképzelni, milyen
nagy boldogság, ha együtt vagyunk.
Nem is tudom már hányán vagyunk,
ha nagy ünnepekkor asztalhoz
ülünk, mert van sok unokám is.
Azoknak is édesmama vagyok.
A disznóölésre a fiam négy kollégá
ja is eljött segíteni, erre nem számí
tottam, de azért nekik is tudtam
adni.
- Es melyik gyermekét szereti a
legjobban?
- M indegyiket egyformán. Csak
mondják „édesmama" s már lágyul
is el a szívem.
- Es nem volt sok ez a 12 gyerek?
- M egszoktuk. Apukánál 11-en
voltak, mi meg otthon kilencen.
K ettő már csecsemőkorában meg
halt.
- Lenne egy kérésem. Tetszett
nekem adni egy gyermekmesekönyvet, a kis Julikának szoktam belőle
olvasni. Ha azt még egyszer meg
kaphatnám, mert már nagyon ron
gyos a régi.
- Es hogy bírta azt a sok munkát
egy életen át?
- Hát szerettük egymást és ha
sokszor már nem bírtam, csak Is
tenhez fohászkodtam és dolgoztam
tovább.
- Nincs egyedül, amióta a férje
meghalt?
- Velem vannak a gyerekek. Kö
zépütt az én kis házam, balról a
Péter fiamé, jobbról az Ilonkámé.
Mindegyik dolgozik, a gyerekeikre
vigyázok.
- Nem volt fárasztó ennyi gyer
meket felnevelni?
- Nem! - mondja. - Csak az fáj,
hogy a papát hazaszólították.
- Isten hívta - mondom.
- Aldassék az ő akarata.

Húsvét utáni 2. vasárnapon az oltár
terítő színe: fehér. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: lP t 2,21-25; az igehir
detés alapigéje: Jn 10, 27-29.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. április 13án vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet Pintér János es
peres,1Orosháza.

A HÉT PORTRÉJA

A Homoki házaspár

Borgulya Anna a Fóti Kántor
képzőben nyolcadikként szerzett
oklevelet 1968-ban, s 18 éve végez
kántori szolgálatot. Másfél évig
szülővárosában, Szarvason, az Új
templomi gyülekezet kántora volt.
Foton ismerték meg egymást Ho
moki Jánossal, s házasságkötésük
után a tordasi gyülekezet kántora
lett. Segédkántori bizonyítváhyt
szerzett férjével sokszor megoszt
ják az orgonapadot, s felváltva ve
zetik a gyülekezet énekét. Vasár
nap délutánonként rendszeres
énekórákat tart, s a gyülekezet az
énekeskönyv szinte csaknem vala
mennyi új dallamát tudja és ritmi
kusan énekli is. Énekkart szerve
zett, amely két-három szólamú
énekekkel teszi gazdagabbá a gyü
lekezeti alkalmakat. Még ma is
örömmel járnak vissza nyaranként
a Mandák otthonba és Isten iránti
hálával gondolnak tanáraikra,
Kiss Jánosra és Trajtler Gáborra.
Mindketten áldozatkészen támo
gatják egyházunkat. A feleség a
kántorképzőben oktatott, Budafo
kon, s ha édesanyját meglátogatja,
Szarvason kisegítő szolgálatot vé
gez. Férje nemcsak a tordasi gyüle
kezeti termet rendezte be diófa ol
tárral, kárpitozott székekkel, fal
burkolattal, hanem a kántorképző
berendezésén is folyamatosan és
önzetlenül munkálkodik. Gyerme
keik közül János és Olga már több
tanfolyamon vett részt, Pál pedig
örömmel várja, hogy a felvételi
kort elérve Fótr# mehessen.

Téli kántorvizsga
Március 22-én délelőtt szép ta
vaszi napsütésben, jó hangulatban
gyülekeztek növendékek, szülők,
érdeklődők a most végétért téli
kántori tanfolyam vizsgájára. Újí
tás, hogy a vizsga első része az
elméleti tárgyakból - hittan, zene
elmélet, orgonaismeret, liturgika,
és ének - már egy héttel előbb le
zajlott: így erre a napra csak a
hangszeres vizsga maradt. A szo
katlanul népes tanfolyamra 41-en
jelentkeztek és most 32 növendék
vizsgázott. - Demján Sándor
gondnok tájékoztatta a megjelen
teket az elvégzett munkáról, az ok
tatókról: hittan (Bohus Imre), ze
neelmélet (V ető István), ének
(Tóth M árta), orgona (Trajtler
Gábor), harmonium (Demján
Sándor, Szeker Éva, Tóth Márta,
Vető István).

Maga a vizsga két teremben pár
huzamosan folyt a harmonium ill.
az orgona szakosoknak. Trajtler
Gábor értékelő szavaival rámuta
tott arra, hogy szép az eredmény,
csak a drukkolás rontotta le oly
kor a teljesítményt. A téli tanfo
lyam visszatérő problémája a hi

deg templomokban való gyakor.
lás. Biztatta a végzetteket, hogy
tanuljanak tovább a városi zeneiskólák orgona tanszakán. Ünnepélyes pillanatokat hozott a vizsga
után, mikor az elnöklő Tóth-Szöllős Mihály esperes kiosztotta a bizonyítványokat, okleveleket, aján
dékokat. Ezúttal hárman kaptak
kántori oklevelet: Gálos Miklós,
Ittzés Gábor és Pál Diana. A vizsgabizottság tagjai voltak: Kiss Já
nos, Rezessy László, Gáncs Aladár,
Marschalkó Gyula és Blatniczky
János. Az együttlét záróáhítattal

ért véget. Tóth-Szöllős Mihály es
peres Mt 21, 12-16 alapján arról
beszélt, hogy a kántor szolgálata
nem azt jelenti, hogy csupán „be
dolgozó”
az
istentiszteleten.
A kántori szolgálat visszhang Jé
zus szavára.
Amikor szeretettel köszöntjük a
most vizsgázókat és külön is a há
rom új okleveles kántorunkat, kü
lön örömöt jelent számunkra, hogy
mindhárman máris rendszeres kán
tori szolgálatot végeznek a maguk
gyülekezetében. Isten áldása kísérje
szolgálatukat!
Gáncs Aladár

HAZAI ESEMENYEK
Halálozás
Országos Egyházunk Presbitériu
ma legutóbbi Olásén az alkoholiz
musból mentő szolgálatunkra széle
sebb munka- é s feladatkört bízott.
Az alkohol rabságából szabadulni
vágyók segítése mellett szeretnénk
szolgálni a megromlott családi éle
tük miatt vergődő, kallódó, különféle
szenvedélyekben é s megkötözőttségekben élő testvéreink között Is. Eb
ben a szolgálatunkban együtt tétjük
az egyes ember testi é s lelki nyomo
rúságát, a család, a gyülekezet é s az
egész társadalom gondját Ezen az
elvi alapon állva kívánunk segítsé
get nyújtani minden lelki megújulás
ra szoruló é s azt óhajtó testvérünk
nek. Lelki segély szolgálatunk leg
közelebb április 14-18. között Fóton
a Mandák Mária Otthonban tart
csendesnapokat az alkoholizmusból
é s egyéb megkötözöttségekböl sza
badulni vágyók részére. A program
hétfő délután kezdődik é s pénteken
délutánig tart A részvételi díj 700,fortnt Kérjük, hogy ezt az összeget
lehetőleg a gyülekezetek vállal|ák
magukra. A szolgálat céljára küldött
adományokból esetenként tudunk
segítséget adni. Adományok beküld
hetők az Evangélikus Országos Egy
ház vagy a Dlakónlal Osztály csekk
számlájára, esetleg a szolgálat ve
zetője (Vető Béla lelkész, 1085 Bu
dapest, Ollói út 24.) vagy titkára (Ballcza Iván lelkész, 3100 Salgótarján)
elmére. További felvilágosítást a
szolgálattal é s a csendeshéttel kap
csolatban ugyancsak a fenti elme
ken lehet kapni. A Jelentkezéseket Is
e fenti címek egyikére lehet bekül
deni. A résztvevőktől kérjük, hogy
ágyhuzatot lehetőleg hozzanak ma
gukkal. A lelkészeket kérjük, segít
sék a résztvevőket a csendeshétre
é s visszautazásnál kísérettel le.

Budavár
A presbitérium és tisztikar hatéves
mandátuma lejárt. A megüresedett he
lyekre tíz új presbitert választott a gyü
lekezet közgyűlése. Március 16-án volt
ünnepélyes beiktatásuk istentisztelet
keretében, amikor igét hirdetett D r.
N a g y G y u la p ü s p ö k . Az iktatást S z e b ik
Im r e esperes végezte. Kísérje Urunk
áldása a megújított presbitérium és új
presbitereink szolgálatát!
Budabegyvidék
Március 9-én S z e b i k Im r e esperes
szolgált a délelőtti istentiszteleten, ami
kor új presbiterek beiktatására és eskü
tételére is sor került. A gyülekezet
imádságos szeretettel kért áldást az új
szolgálattevők életére és munkájára.
Kisapostag
A gyülekezet szeretetvendégségén
Mit jelent az evangélikus böjt? - cím
mel Szabó István tartott előadást, aki
a gyülekezetben helyettes lelkészi teen
dőket végez.
Versekkel, novellarészlettel Szabó
Istvánné és a gyülekezet asszonyai szol
gáltak.
A teadélután alkalmából sajtóosztá
lyunk munkájáról is szó volt, s a bemu
tatott könyvekből a jelenlevők közel
800 Ft értékben vásároltak.
Kecskemét
A gyülekezet szokásos tavaszi szór
ványnapjának evangélizációját ez év
ben P o n ic sá n Im r e ny. kiskőrösi lel
kész végezte. A mostoha időjárás sem
akadályozta meg a szórványhíveket,
hogy össze gyűljenek a közösség erő
sítésére. Az igehirdetés és előadás egy
szolgálatban eltöltött élet bizonyságtételével hívogatott hűséges és re
ményteljes keresztyén életre. A szór
ványnap keretében tartották az évi
közgyűlést is, melyen újraválasztották
és kiegészítették a gyülekezeti presbi
tériumot.

Bárdosi Sándor, a Soproni Evangéli
kus Líceum volt tanára hosszú, súlyos,
türelemmel viselt betegség után 1986.
február 25-én, életének 79. évében el
hunyt. Temetése március 17-én a rá
kospalotai temetőben volt. Családtag
jai, barátai, tanítványai együtt mond
tak köszönetét Istennek az alázatos,
hűséges életért. Ravatalánál Szabó La
jos zuglói lelkész hirdette a feltámadás
evangéliumát. „Ezért akár élünk, akár
meghalunk, az Úréi vagyunk”. (Rm
14,7-8)
Izák István, a zuglói gyülekezet volt
kántora 1986. máricus 7-én, életének
90. évében elhunyt. Hosszú időn át
szolgált fáradhatatlan hűséggel a rá
kosfalvi, G yarm at utcai és Lőcsei úti
istentiszteleteken. Egyházzenei mun
kásságát nemcsak a kántori szolgálat
jelentette, hanem saját szerzeményt
korálelőjátékokkal is gazdagította
evangélikus egyházunk zenei életét. Te
metése április 7-én 14 órakor volt a
rákoskeresztúri új köztemető ravatalo
zójából: „Aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké” (ÍJn 2,17).
Sturmann Pál, az ózdi gyülekezet hű
séges tagja és presbitere 62 éves korá
ban váratlanul elhunyt. Temetése már
cius 25-én volt az ózdi gyári temetőben
- nagy részvét mellett. „Atyám, ne az
én akaratom legyen meg, hanem a ti
ed.” (Lk. 22,42.)
Apróhirdetés
Esküvőkről, keresztelőkről VIDEO
felvételt készít az U N IFO TO . Megren
delhető telefonon: 184-083, levélben:
1041 Bp. Deák F. u. 9.
Üdülés - Őrség szélén, Rábagyarmaton két szobás kulcsosház 5 férőhellyel
fenyveserdő és víz közelében június kö
zepétől szeptember végéig olcsón ki
adó. Érdeklődés „Fenyveserdő” jeligé
vel a kiadóhivatalban.
Harangok villamositását, javítását
húzómágnessel 5 éves garanciával vál
lalom. Balogh Ádám 1039 Budapest,
Sarkadi u. 8. T el: 872-499
Fiatal, csendes fejlesztőmérnök al
bérleti szobát keres, lehetőleg jó közle
kedéssel. T el: 402-562.
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A Miatyánk - ma

Tavaszi ujjongás

Legyen meg
a Te akaratod!
Nagy kincs a Miatyánk! Csodá
latos ajándék és komoly feladat
egyszerre. Az Isten akaratának tel
jesüléséről szóló, 3. kérésnél ez a
„kettősség” egészen nyilvánvaló.
Ez a kérés újra és újra harcba hív
minket, elsősorban önmagunk el
len. Nem természetes és nem ma
gától értődő, hogy ez a mondat
megszülethetik szivünkben, és elhángozhat a szánkon. Örök óem
berünk szándéka szerint mindig a
magunk akaratát szeretnénk érvé
nyesíteni, nemcsak egymással
szemben és mindenáron, hanem
még Isten szándékával, terveivel és
akaratával szemben is. Nem
mondhatja el ezt a kérést senki sem
könnyedén, felületes lelki elegan
ciával. Ez a mondat küzdeleiúbeh
fogan, és harcban születik, ahogy
azon a gecsemánéi éjszakán Jézus
ajkán is: „ne az én akaratom le
gyen meg, hanem a tied.”
(Lk 22,42)
Mégsem pesszimista, lemondó,
szomorú kérés ez! Még akkor sem,
hogyha mi legtöbbször így emle
getjük Isten akaratát: az emberi
lehetőség fogyta után, az emberi
tervek kudarcánál, az emberi el
képzelések csődjénél; lemondóan:
hát legyen meg... Nem ismeri a
Szentírást, aki így akarja és tudja

Tarka virágnak
Illata kábít, Édes a méz m it'
Kelyhe kínál;
Lebben a lepke,
vRöppen a méh Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
psókra talál.

csak ezt a mondatot mondani.
Sok-sok igét sorolhatnék fel,
amely mind azt kiáltja bele csüg
gedtségünkbe, hogy Isten akarata
jó, szent, örömmunkáló, ő „azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön”. (lTim 2,4) Ezért imádkozhatjuk gyermeki bizalommal,
harcban született bizalommal: le
gyen meg a Te akaratod!
Ez a kérés ugyanakkor az enge
delmesség kezdete is! Aki ismeri
Isten akaratát, tudja, hogy az jó,
annak készen is kell lennie arra,
hogy engedelmeskedjék is neki, és
még is tegye, amit Isten akar. Ez a
mondat nyitány a keresztyén em
ber Isten iránti engedelmességéhez.
Legyen meg a Te akaratod ben
nem is, de általam is! Csak így,
engedelmességre készen, és soha
sem „Uram, Uramozó” álszent
séggel imádkozhatjuk ezt a kérést.
S végül azt is el kell mondanunk,
hogy ez a kérés az úton lévők imád
sága is. Amikor azt kérjük, legyen
meg a földön, mint a mennyben,
nemcsak azt kívánjuk, hogy menynyei polgárságunk kiábrázolódjék
már itt a földön, hanem azt is,
hogy Isten jó és üdvözítő akarata
beteljesedjék rajtunk, szerettein
kén, világunkon, az üdvösségben!

1932 őszén érkeztem - ösztöndíjasként - Berlinbe. Az akkori világ negyedik legna
gyobb, de legforrósodóbb városába. Wilmersdorfban a város nyugati kerületében
laktam, s onnét értem el nap mint nap a tizenöt km-re fekvő egyetemet kerékpárral
Az egyetemen két féléven keresztül Bonhoeffer hallgatója voltam, ki páratlan éles
séggel ismerte fel az elsők között, hogy a „kerék” - a történelem kerekének „küllőit” keményen meg kell ragadni, különben milliók kerülnek a kerék alá. Csak
hálával tudok visszagondolni erre a két félévre. Az eszmei zűrzavarban eligazítást
jelentett nekem ez a találkozás, a - nálam három évvel idősebb - fiatal tanárral.
Február első napjaiban Bonhoeffer születésének 80. évfordulóján ökumenikus ünnep
ségeken vettünk részt Keletről és Nyugatról, Északról és Délről - tizenöt országból.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy egyházunk küldöttjeként ott lehettem.

Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; .Harsog a himnusz,
Hangos a táj! Semmi se fáj,
Minden őrömre,
Tűzlobogásra
Szítja a lelket...
Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának.
Csókot a rügynek,
r Mert a hatalmas
Égi Jövendő '
Hírnöke mindl
Haliga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdó
Lombjai közt a
Nyár keze int! Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!
(1924)

Ittzés János

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
1986. május 11-én, vasárnap a celldömölki evangélikus templomban

ORSZÁGOS EGYHÁZI ÜNNEPSÉG
k e r e té b e n e m lé k e z ik m e g h a z á n k é s e g y h á z u n k n a g y k ö ltő je,
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Bonhoeffer-ünnepségek
Nyugat-Béri inben

D slda J e n ő

J elen tk ezés n yári
kán to rk ép ző tanfolyam okra

BERZSENYI DÁNIEL.yj , y^lüJ ii*.X^iJJLiLxUV

Az ü n n e p s é g u t á n B e r z s e n y i- e m lé k tá b la le le p le z é s e a te m p lo m o n ,
a h o l m e g k e r e s z te lté k é s h á z a s s á g á t m e g á ld o ttá k .

A Magyarqr3zúgi( Evangélikus J<gy^áz. Kántorképző
Szolgálata 1986 nyarán három taniolyamot rendez. Ä tan
folyamok időpontjai: 1. június 23 .-július 12-ig (háromhe
tes), 2. július 15.-július 26-ig (kéthetes), 3. július 29-augusz
tus 16-ig (háromhetes). Jelentkezéseket csak az első három
hetes és a második kéthetes tanfolyamra lehet beküldeni a
Kántorképző Szolgálat címére: Főt, Berda J. u. 3. 2151.
Jelentkezési határidő: 1986. május 5.
A felvételi kérelemhez egy időben mellékeim kell az illeté
kes lelkész ajánlólevelét, a felvételt kérő részletes önéletraj
zát. Fel kell tüntetni az eddigi gyülekezeti szolgálatot, zenei
előképzettséget és a jelentkezés célját.
«
A háromhetes tanfolyam díja 1800,-, a kéthetesé 1200,-.
A felvételről minden jelentkezőnek értesítést küldünk.

A g a z d a g ta r ta lm ú o r s z á g o s e g y h á z i ü n n e p r e s z e re te tte l hív ju k é s
v á rju k g y ü le k e z e te in k t a g j a it é s m in d e n é r d e k lő d ő t.

Kántorképzö Szolgálat

^ • ''« z ü t e t é s é n e k 210; é s h a l á l á n a k ^150; é v fo rd u ló já ró l.

Az ünnepségek rendje:
Délelőtt 11 órakor:

Ünnepi Istentisztelet
Dr. Nagy Gyula,
a z É sz a k i E v a n g é lik u s E g y h á z k e r ü le t p ü s p ö k e s z o lg á la tá v a l.

Délután £ órakor:

Ünnepi megemlékezés a templomban
1. M e g n y itó
2. A Celldömölki Városi Énekkar s z o l g á l a t a
3. B e rz s e n y i-v e rs e k e t s z a v a l Balikó Tamás s z ín m ű v é s z , P é c s

/

4. Ünnepi előadás: Dr. NemeskQrty látván professzor, Budapest
5. S a j á t B e rz s e n y i-v e rs e ib ő l a d e lő Jánosy István k ö ltő , B u d a p e s t
6. A L u th e r á n i a É n e k k a r s z o l g á l a t a
7. Z á r ó s z ó - H im n u sz

7 5 éve,

1911 áprilisában kelt Sopronban a
„Keresztyén Énekeskönyv” (az ún.
Dunántúli Énekeskönyv) elősza
va. Azért készült ez az énekes
könyv, mert az 1805-ben megjelent
Dunántúli Énekeskönyv és az
1811-bén megjelent Győri Énekes
könyv a „racionalizmus szellemi
hatása alatt készült”. Az előkészí
tési munka 18 évig folyt. Külön
elkészítették és kiadták hozzá a
„Dallamos könyvecské”-t, mely a
dallamok kottáit tartalmazta.
Gyorsan elterjedt egyházunkban
ez az énekeskönyv. 1918-ban már
a 12. kiadást árusították.

3 0 0 év«,

1686. április 2-án halt meg Eperje
sen LADIVER ILLÉS teológiai
tanár. Zsolnán született 1633-ban.
Bártfán, Privigyen, Zsolnán, Lő
csén és Pozsonyban tanult. Erfurt
ban és Wittenbergben is volt diák.
Zsolnán (1652), Bártfán (1659)
volt rektor. 1666. június 25-26-án
tevékeny részt vállalt a kassai hit
vitában. Majd lelkész lett Teplán
(1667), s hamarosan tanárrá vá
lasztották Eperjesen, ahonnan me
nekülnie kellett (1673). Tiszolcon
lett lelkész, majd esperes. Innen is
elűzték, s külföldön tartózkodott.
Hazajőve a nagyenyedi ref. kollé
giumban kapott állást, de fellázad
tak ellene a diákok. Segesvári rek-

_
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torság után visszatért Eperjesre
(1682) igazgatónak és teológiai ta
nárnak.

bergben is tanult (1651). Hazajőve
Leibicben lett másodlelkész. Fiata
lon hunyt el.

3 0 0 év«,

____________18 6 é w ,___________

1736. április 4-én törték kerékbe az
1735-i Békés megyei parasztfelke
lésegyik szervezőjét, J. SZEGEDINÁC PÉRO-t. Pécskán született
1655 körül. Kitűnt a török elleni
harcokban. A szerb határőrség ka
pitánya lett. Kapcsolatba került a
magyar parasztok vezetőivel, akik
a kuruc mozgalom példájára akar
tak felkelni a nagy adók'és a föl
desúri zsarnokság ellen. Békésszentandrásról indultak el (1735)
Erdőhegy felé. De még a harc előtt
elfogták. A Budán működő külön
bíróság 3 társával együtt kerékbe
törésre, s felnégyelt testük akasztó
fára szegezésére és a felkelő falvak
ban való bemutatásba ítélte őket.

1861. április ll-én született Alsóráján DÉKÁNI ÁRPÁD iparmű
vész, rajztanár. Oklevelét Buda
pesten szerezte, majd a kiskunha
lasi ref. gimnázium tanára lett.
1906-tól a budapesti Iparművésze
ti Főiskolán, majd az újpesti gim
náziumban tanított. A halasi csip
ke néven ismert művészi csipkék
rajzát tervezte. Több külföldi kiál
lításon nagydijat hozott ezekkel.
Szervező munkája hozta létre a há
ziipari mozgalmat. Nyugdíjazása
után Borbándra költözött, ott élt
haláláig.

3 3 6 év«,

1661. április 5-én halt meg Leibicben SERPILIUS SÁMUEL evan
gélikus lelkész, ősi evangélikus pa
pi családból való. 1630. november
5-én született Késmárkon. Ott is
tanult, majd Sárospatakon, Kas
sán, Eperjesen volt diák. Witten

1 0 0 é w ,___________

1886. április 14-én született Ara
don TÓTH ÁRPÁD költő, műfor
dító, újságíró, a Nyugat-nemzedék
egyik legkiválóbb költője. Debre
ceni diák volt. Budapesten járt
egyetemre. Több irodalmi folyó
irat munkatársaként dolgozott.
Közben tüdőbetegsége erősen pró
bára tette szervezetét. Többször
volt szanatóriumban. Költeményei
a Nyugatban, majd főként az Est

ben jelentek meg. Az egyik legki
válóbb műfordító volt. 1928. no
vember 7-én halt meg Budapesten.
3 7 6 év«,

1711. április 17-én halt meg Bécsben I. JÓZSEF, aki 1705-től volt
Magyarország királya. Bécsben
született I. Lipót fiaként 1678. jú
lius 26-án. Uralkodása idején folyt
a spanyol örökösödési háború.
Bár már 1687-ben a pozsonyi or
szággyűlés magyar királlyá válasz
totta, de a Rákóczi-szabadságharc
nem ismerte el ennek érvényessé
gét, sőt az erről folyó eredményte
len tárgyalások után történt az
ónodi trónfosztás (1707). 1711-ben
az ő megbízásából tárgyalt a kurucokkal Pálffy János altábornagy,
de a király már nem érte meg a
szatmári békekötést. Himlőben
halt meg.
3 0 0 év«,

1686. április 27-én halt meg Német
országban REISER ANTAL evan
gélikus lelkész. 1628. március 7-én
Ágosta városában született. Egye
temi tanulmányait magjszterség^
megszerzésével fejezte be (1651),
majd Selmecbányán lett másodlel
kész, később Pozsonyban lelkész
(1659). A megindult üldözések mi
att 1672-ben elhagyta az országot
és Németországban dolgozott to
vább. Munkáiban érvényre jutott
a pietizmus.
_ Életre János

Február 3-án és 4-én az Egyházi
Melanchtont nemcsak Német
ország, hanem a világ tanítójának Főiskola rendezte meg a konferen
tartják. Valahogyan így emlegetik ciát. Feil katolikus professzor a val
- sokszor még katolikus teológu lás szellemtörténeti hátterével fog
sok is Bonhoeffert... S mégsem lalkozott. Bonhoeffer valláskritikaegészen így...
jánál a vallás nyugati formáját kell
Amit Nyugat-Berlinben átéltem figyelembe vennünk: „Isten és a
- legalábbis számomra - remény lélek”, „menekülés a túlvilágba”.
séggel teli volt. A 17J gyülekezetből E katapultálás a történelmi konk
27 gyülekezetben ünnepi megemlé rétságot semmissé teszi', társadalmi
kezés volt ez alkalomból. Ez jelen felelősségről nem lehet beszélni. Ez
tős, hisz volt idő, hogy sokan - még tette lehetővé a fasizmus apostolai
Meissel püspök is - Bonhoefferben nak térhódítását. Bonhoefiemél Is
a politikai ellenállót látták, s róla ten jelenlétéről van szó a való élet
az egyház tudomást sem vett.
ben. Bonhoeffer fogsági leveleiben
Négy istentiszteleten ül. gyüle van utalás arra vonatkozólag, hogy
kezeti rendezvényen vettem részt. a vallás - nem a hit! - megszűnik.
A nagy emléktemplomban 2000 Ez nem következett be úgy, aho
gyülekezeti tag jelenlétében Kruse gyan gondolta. Én magam is láttam
püspök-elnök prédikált, s Bon az Opera közelében felhívást „me
hoeffert a XX. század végi keresz- ditációra”: megtalálod a szabadsá
tyénség tanítójaként emlegette, got amennyiben az istenséget ön
akárcsak az emlékbeszédet tartó magadban megtalálod. Az elviláBethge professzor. Több százan giasodás folyamata azért világmé
vettünk itt úrvacsorát - a vüág retű s ha a népegyház átalakuláson
minden tájáról - átélve a Krisztus megy is át, Istennek lesz népe az
sal és egymással való közösség idők teljességéig. Isten csak az Ő
örömét... örömömet teljessé tette, megújított népét tudja szolgálatba
hogy katolikus professzor is ve állítani. Ma a keresztyénség az igaz
lünk együtt térdelt az oltárhoz.
ságosságcselekvésében áll az embe
Régi barátommal - a berlini reié között, amely mélyen az imád
időkből - Ottó Dudzus Bonhoef- ságban gyökerezik. Éz tulajdon
fer-kutatóval részt vettünk egy ke- képpen a Bonhoeffer-i „evüági ke
rekasztal-beszélgetésen egy gyüle resztyénség”, e világban valóban
kezet fiataljaival. Élmény volt szá megelt keresztyénség. H. Falke, Er
momra ezen élőhitű fiatalok társa furtból a békezsinat kérdéséről
dalmi elkötelezettsége a béke, anti- szólt. E kérdés a konferencián több
rasszizmus stb. kérdésében. A gyü ször előjött. A nemzetközi Bon
lekezettel is volt egy szép találkozás. hoeffer Bizottság egyik vezetője el
Egy másik gyülekezetben a lelkes határolta magát hatarozottan a biz
Peter Müllers felügyelő bemutatta tonság fanatikusaitól, a bizalmat
a csodálatos Bonhoeffer dokumen lanság megszállottáitól, elítélve
tációs emlékkiállítást. 62 oldalas Reagennek a Challenger-kataszfotókópia anyagot kaptam emlék trófa alkalmából tett kijelentését: a
be. Magam előtt látom ezt a lelkes bátraké á jövő.
embert, ahogy a színes gombostűk
Gruchy dél-afrikai professzort a
kel teletűzdelt térképen mutatja a főiskolások igen lelkes ovációval
már atommentesnek nyilvánított fogadták, ki arról beszélt, milyen
területeket. ttoSmind többen jelent nagy segítséget jelent Bonhoeffer a
keznek - mondja örömmel. Olvas dél-afrikai egyház számára. Szólt
tam a gyülekezet egyháztanácsá az elnyomottakkal való szolidari
nak határozatát a „belső és külső tásról, a diszkrimináció megszün
béke” témakörben: „elutasítjuk a tetésének szükségességéről.
tömegpusztító fegyverek telepíté
A konferencia másodnapján H.
sét, azzal való fenyegetést... keresz E. Tödt heidelbergi professzor meg
tyén meggyőződésünk alapján... állapította, hogy többsíkú motivá
Jézus Krisztus eligazítást ad ne ciók szerepeltek az antifasiszta ellen
künk és reménységet nemcsak a mi állásban, de Bonhoefiemél a keresz
egyéni életünk szamára; Isten fel tyén felelősség volt a legdöntőbb.
szabadító szeretetéről szóló öröm
Este Hasemar a kulturális ügyek
hír minden területen - a politikában szenátora adott fogadást a modem
is érvényes”... Ez lényeges bon- nagy könyvtárban.
hoefferi gondolat abban az értelem
Végülúgy gondolom valamennyi
ben is, hogy a mai elkötelezettség ünknek köszönetét kell mondanunk
jut kifejezésre. íme Bonhoeffer gon Gremmels professzornak, aki ön
dolatai behatolnak a gyülekezetek magát nem kímélve fáradhatatla
be s ez is az Ő intenciója, „az egy nul készítette elő e tanácskozást
háznak” akart szolgálni s egyben a Nyugat-Berlinben, ezt a valóban
testvéri találkozást. Lehel Ferenc
világnak.

Szól a harang
DEDINSZKY GYULA KÖNYVÉRŐL
Vidéki lelkészeink sorában megelé
gedettebben és dicsérőbben kell észre
vennünk és szólnunk arról, hogy né
pünk és tájegységeink dolgában meny
nyire cselekvőn figyelnek és szólnak
azokról az ősi kincsekről és népszoká
sokról, amelyek kiveszőben vannak, de
a nemzet múlhatatlan művelődési kin
cséhez tartoznak. Megérezve ezeknek a
kincseknek és hagyományoknak a jövő
építésében is jelentős szerepét, a helytörténeti kutatások alkotó munkájá
ban termő tevékenységet folytatnak.
Olvasunk arról, hogy ezekben a kuta
tásokban helyi és- országos társadalmi
szervektől is dicsérő méltatásban része
sülnek s erre büszkék is lehetünk.
Egyik legkiemelkedőbb alakja lelkészi karunknak ezen a területen id. Dedinszky Gyula békéscsabai ny. lelkész,
aki a tájegység egyházi humorától a
településviszonyok kialakulásának fel
tárásáig, sőt pl. a csabai kolbász titká
nak fejtegetéséig évek óta folytat ko
moly tanulmányokat, ír és az egyház és
társadalom kapcsolatának feltárásá
ban elévülhetetlen érdemeket ér el.
A békéscsabai Új Auróra gondozá
sában Filadelfi Mihály szerkesztésével
legújabban Dedinszky Gyula kedves és
értékes kiadványa jelent meg „Szól a
harang” címen. Érezhetőn sokkal bő
vebb kutatásának népszerű szemelvé
nyei jelentek meg ebben az olvasmá
nyos, élvezetes, alig ötven-egynehány
oldalas könyvecskében, rövidségében
is tág ölelésű feldolgozásában.
Szól benne a harangozás művészeté

ről, amiből kiderül, hogy a harangozás
valóban művészet. Mint ahogy művé
szet a csabai kolbász elkészítése is. Ku
tatja a vallásos elemeket a csabai nép
életében, a csabai evangélikus gyüleke
zet belső szervezetében és évszázados
felépítettségében, a paraszthonoráciorok szerepét, szokásait és jelentőségét,
végül vizsgálja Békéscsaba tanyai vilá
gában az ún. „zugiskolák” létrejöttét,
benne a nép kultúrigényének megindí
tó szerepét, sőt a száz év előtti békés
csabai kisiskolások szépírási gyakorla
tainak tükrében a szlovák környezet
öntudatos magyarság-szeretetét. Eb
ben olyan művelődéstörténeti kereszt
metszetet ad, amely a nép lelke legmé
lyéről fakadt a képzettség nélküli taní
tóknak áldozatos munkája nyomán.
Különösen ezek az egyházi vonatko
zások egyedülálló és még feltáratlan
forrásanyagra támaszkodnak, hiszen a
nyugállományban élő Dedinszky Gyu
la a csabai egyház levél- és irattárának
áldozatos rendezője és feltárója...
Támaszkodik Csaba neves történet
író papjának, Haán Lajosnak közlései
re, saját eredeti iratgyűjtésére és a még
élő szájhagyományra egyaránt, s ez kü
lönösen értékessé teszi ennek a köny
vecskének művelődéstörténeti jelentő
ségét. Dicséri az idős lelkész hallatlan
értékgyűjtő és közlő munkásságát, s az
Új Auróra nép értékeket összefogó
pártatlan ügyszeretetét Sasala János,
Petőcz Károly és a szerkesztő Filadelfi
Mihály munkásságában.
Koren Emil
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Hogyan büntet az Isten?

Leleplez
Izráel népe lépésről lépésre ha vétkezett ellene. Ákán volt a bű
ladt annak az országnak a belseje nös, egy Júda törzséből való férfi.
felé, amelyről Isten azt ígérte: ez A bűnös eddig hallgatott, de most,
lesz a hazájuk. Nehéz küzdelmek, hogy Isten maga leplezte le őt, to
ostromok álltak már mögöttük, az vább már nem titkolhatta, mit tett.
Úr azonban mindeddig csodálato Térdre borult Józsué előtt, és így
san mellettük állt és győzelemhez szólt: „Vétkeztem az Úr, Izráel Iste
segítette őket. így érkeztek el Ai ne ellen, mert megláttam a jerikói
zsákmány közt - amit teljes egé
város falai alá.
Ai Város bevétele nem tűnt külö szében Neki kellett volna szentelni
egy gyönyörű babiloni köntöst,
nösebben nehéz feladatnak. Ép
pen ezért Józsué, a vezér úgy dön 200 sekel ezüstöt (kb. 3 kgX és 50
tött, hogy elég lesz úgy háromezer sekel súlyú aranyrudat (kb. 83
ember az ostromhoz. Mikor azon- dkg). Nem bírtam ellenállni a kísér-

ban a kife sereg a falak alá érke
zett, váratlan dolog történt. Ai har
cosai kirohantak a városból, meg
futamították őket, sőt: 36 embert le
is kaszaboltak közülük.
Amikor Izráel népe megtudta, mi
történt, nagyon megrémült. Senki
sem értette, hogyan szenvedhettek
ilyen csúfos vereséget, amikor Is
ten azt ígérte, hogy az ő oldalukon
fog harcolni. Valami miatt megha
ragudott talán, azért hagyta' el
őket? Valamennyien megszaggat
ták hát ruháikat, hamut és port
hintettek a fejükre - ez volt a bűn
bánat és a gyász jele Izráelben, és úgy mentek Isten elé, hogy meg
tudják, miért történt mindez?
Isten így válaszolt Józsuának:
Van valaki köztetek, aki megszegte
a velem kötött szövetséget: Jerikó
ostromakor lopott a nekem szen
telt dolgokból, és a holmit eldugta
a (sátrában. Holnap reggel hívd
össze az egész népet, majd én
megmutatom, ki az.
így is történt. Másnap reggel va
lamennyien fölsorakoztak Isten
parancsának megfelelően, és ö
sorshúzás útján tudtukra adta, ki

tésnek; az egészet hazavittem, és
elástam a sátram alá a földbe."
A vallomás után Józsué gyorsan
elküldött valakit, hogy járjon utá
na: valóban úgy van-e minden,
ahogyan Ákán mondta. Elő is ke
rült minden hiánytalanul. Nem volt
sok az, amit lopott, mégis: - ezzel
Ákán megszegte az Istennel kötött
szövetséget, így miatta hagyta el a
népet az Úr Ai ostromakor. Sőt:
egész végig 'hallgatott, epedig a'
sorsolás megkezdése előtt lett vol
na még idő a bűnvallásra.
Ákánnak bűnhődnie kellett.
A nép megragadta őt és mindenét,
amije csak volt, kivitték a táboron
kívülre, ott megkövezték, végül el
égették. Majd a kivégzés helyén
egy nagy halmot emeltek emlékez
tetőül és figyelmeztetőül vala
mennyiük számára.
Emlékeztessen ez a történet ben
nünket is arra, hogy „...nincsen
olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne
tudódnék.” (Mt 10,26) Ha mi nem
valljuk meg bűneinket, Isten előbbutóbb mégis napvilágra hoz min
dent.
Luptákné Hanvay Mária

IISaM HK

Mt 5,33-37

ÖRÜLJETEK!
Ez a vasárnap öröm re szólít fel bennünket: Jubilate!
örüljetek! - De lehet-e felszólításra örülni?! Azt gondo
lom - nem. Bizonyosan vannak többen, akik odahaza
vagy kórházi ágyon betegen fekszenek és ott olvassák
S S ezt a lapot, ö rü lje te k ...? H ogyan örüljön az, akinek a
problém ái vagy családi gondjai szinte m egoldhatatlanok? Éjszakákat sír át álm atlanul, örüljetek! Könnyen
m ondja ezt, aki egészséges, fiatal s akinek nincsenek
roskasztó terhei.
H a figyelmesen elolvassuk a vasárnap igéjét, akkor
kiderül, hogy itt nem egyszerűen a mi öröm ünkről van
szó. Az öröm , a tévelygő, de m egtalált bárány m iatt
tölti el azt, aki otthagyva a kilencvenkilencét, megkeres
te az elveszettet. Keressük ki ennek a példázatnak a
Lukács
evangélium ában
található
párhuzam át
(Lk 15,4-7). O tt félreérthetetlenül ezt m ondja Jézus:
„M ondom nektek... öröm lesz a m ennyben egyetlen
bűnös megtérésén, m int kilencvenkilenc igaz m iatt, aki
nek nincs szüksége m egtérésre” .
Jézus K risztus öröm éről beszél tehát az ige, aki azért
i jö tt, hogy senki el ne vesszen. Isten m entő szeretete
am ikor célhoz ér - az öröm . Ö röm m ennyen és földön.
I - N em ez az egyetlen példázata Jézusnak, amelyik erről
szól. Az elveszett drachm a előkerülésekor ugyanezt
hangsúlyozza. Az asszony összehívja barátn ő it és szom
szédait és a rra kéri őket: „ ö rü ljetek velem ...” Jézus
hozzáfűzi: „így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen
bűnös m egtérésének” .
De a jól ism ert tékozló fiú példázata is ezt hangsú
lyozza. Az apa így kérleli duzzogó nagyobbik fiát: „Vi
gadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred m eghalt
és feltám adt, elveszett és m egtaláltatott” .
Isten országára lenne jellemző ez az öröm ? Pál apos
tol szám ára ez nem kérdés. M eg van győződve róla,
hogy az Isten országa „Szentiélekben való öröm ”
(Rm 14,17). - Jézus m ondja: „ahogyan engem szeretett
az Atya, úgy szeretlek én is titeket” s „ezeket azért
m ondom nektek, hogy az én öröm öm legyen bennetek
*
és a ti öröm ötök liéljes legyei!” (Jn 15,9-1 T).i’to Ji l
Ezen a vasárnapon tehát nem parancs hangzik fe
lénk: örüljetek! H anem annak a kereső, féltő szeretet
nek a tudatosításáról van szó, amivel m inket a mi
U runk szüntelenül körülvesz.
Betegágyon, családi gondok között ezért töltheti el a
mi szívünket is - a szomorúság, csüggedés és kétséges
kedés helyett - az öröm . Ez az öröm term észetesen nem
harsány vidám ság, hanem a lélek belső nyugalm a és
bizonyossága: örülök, m ert Isten m entő, m egtartó szeretetében tudhatom m agam .
Pintér Károly

IM ÁDKOZZUNK
Uram! Győzd le szívem szomorúságát és kétségeit, hogy meg
tartó, mentő szeretetednek örülni tudjak. Add meg nekem, hogy
országod örömében éljek mindennap. Ámen

A beszéd lényegét fogalmazgatom. Szeretnék minden felesleges
hordalékot elvinni, mit évszáza
dok bűne, tévedése rárakott, hi
szen mint minden „emberit”, ezt is
megrontotta a bűn. Erre 'figyel
meztet Jézus szava.
A nyelv, az emberi beszéd nem
önmagában rossz, hanem mert mi
romlottak vagyunk, tesszük tönk
re a beszéd adta lehetőségeket. Az
Ige azért lett testté, hogy - többek
között - visszaadja a beszéd méltó
ságát.
A beszéd: válasz. Válasz a Megszólítónak. Igent mondani a hívás
nak, hogy a tényeken túli létezést
is megfogalmazzuk, a szeretet va
lóságát és valódiságát.
A beszéd: lét-ige. Létünk - az hét megismerni, a rossz bárát, aki
emberi lét - állítása. Megigézése vigasztalásul csak „szélnek bocsá
tárgyaknak, melyeket először ne tott szavakkal” szolgál. További
vezünk meg, s az értelem világos félelmetes veszélyek a káromlások,
ságába emelünk a nyelv teremtő az erkölcstelen szavak és a hamis
eskük. Észrevétlen baj, mikor
ereje által.
A beszéd: ígéret. A történelmi csapda lesz a szó, mert nem a való
párbeszéd és megértés ígérete, ságot (tehát, ami VAN) fejezi ki,
hogy a logoszférában is sikerül ta hanem a valótlanságot (ami
lán majd egyöntetűen megfogal NINCS). Jézus ezzel szemben az
mazni az emberi minőség feltéte őszinteségről beszél.
lét.
A beszédről így vall Pilinszky
A beszéd: önközlés. „Az ige János: „Ha van is tudománya, ma
arról ismerszik meg, hogy aki el ga a nyelv nem tudomány. Első
méje méhében hordja: szenved; rendűen: közlés és összeköttetés.
aki kimondja: teremt; aki hall Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy
gatja: megtisztul. Az ige jelentése hírt adjak magamról másoknak, s
tehát
sohasem
személytelen, azonos szinten híreket szerezzek
mint az egyenruhában járó, frá másokról a magam számára.
zisban menetelő szavaké. Attól A beszéd tehát: adás és befogadás.
és úgy van értelme, akiben és Nyitottság. Szeretet. Ahol vissza
ahogyan megfogamzik és meg- élnek a szeretettel, vagy ahol meg
nyilatkozik. Az ige többé már szűnik a szeretet, ott nyilvánvaló
nem szótári szó, kincstári kellék, an elhal a beszéd eredendő értel
hanem lényegedben gyökerezik, s me, és visszájára fordul művészemint viharmarta tölgy, csak^ön^ ■i
szeretet elhalása mindem
nőn talajával, „veled. Pgyütt^dönt:,.. jnyelyromlás igazi gyökere s az így,
hető ki. Megszűnik az alany és a támadt betegséget nem gyógyítja
kijelentés különléte. Szolga vagy semmiféle tudós kezelés, nyerész
csupán, izzó-szál, amelyen az ige kedő gond, szerkezeti elemzés...
fénye kigyúl.” (Cs. Gyimesi Éva: Minden beszéd legmélyén csönd
A szó hatalma.)
lakik. Isten mindén beszédet felül
A beszéd: hatalom. Isten beszé múló csöndje, az a legfőbb és ki
de teremtő hatalom volt a világ mondhatatlan beszéd, mely szava
hajnalán, s maradt ma is. A mi inkban örökösen megtestesülni kí
beszédünk, ha nem is Uy hatalmas, ván, hasonlóképpen ahhoz, aho
mégis eszköz, mely építésre, vagy gyan az Ige testet öltött közöt
ölésre alkalmas.
tünk. .. A nyelv elsőrenden nem
A beszéd: lehet a helytelen élet nyelvészet, még csak nem is költé
kifejezője is. Bibliánk számtalan szet, hanem az ember megszentelőpéldát említ: a fecsegő, aki osoto- désének, a szeretet teljességének és
baságba bonyolódik, megsérti a kiteljesítésének gondja.” Ami ezen
titkot és megutáltatja magát; az felül van, a gonosztól van.
ostoba, akit a nyelv botlásairól leLaborczi Géza

A Budapesti Tavaszi Fesztivál
Az idén március
14-től 23-ig ötödik
alkalommal került
sor a Tavaszi Fesz
tivál megrendezésére. A hangver
senyek, színházi és operaelőadá
sok, kiállítások, nemzetközi szak
mai találkozók ilyen sűrítését az
indokolja, hogy egyrészt a hazai
közönség kapjon összefoglaló ké
pet kulturális értékeinkről, más
részt hogy a külföldiek számára
jelentsenek vonzóerőt ezek a
programok.
Az idei fesztivál tartalmát a
programfüzet bevezetője így hatá
rozza meg: „A fesztivál tíz napja
alatt megrendezésre kerülő közel
ezer kulturális és idegenforgalmi
esemény minden művészeti ágat
felölelve mutatja be a magyar kul
túra keresztmetszetét, amely olyan
szellemi óriásokat adott a világ
nak, mint Liszt Ferenc, Bartók Be
la és Kodály Zoltán, s amely nyi
tottan és őszinte szeretettel fogadja
. és vallja magáénak, az egész embe
riség kincsének, bármely más nép
igazi művészi alkotásait. Az 1986.
évi Budapesti Tavaszi Fesztivál
központi témája Liszt Ferenc mű
vészete.”
Ebben az évben három vidéki
város: Kecskemét, Sopron és
Szentendre is bekapcsolódott a
programba.
Az események sűrűjéből azokat
emeljük ki, amelyek valamilyen
módon egyházi vonatkozásúak.
Ezek programba állítását szüksé
gessé tette a Liszt-év - hiszen al

vel. A Corelli Kama
razenekar Ella Ist
vánnal az élen, a
Magyar Rádió és TV
Énekkara Sapszon Ferenccel, a Bu
dapesti Madrigál Kórus Szekeres
Ferenccel és a Magyar Néphadse
reg Művészegyüttesének Férfikara
Zámbó Istvánnal ugyancsak itt sze
repelt. E hangversenyeken orgo
nán közreműködtek: Elekes Zsu
zsa, Ella István, Kovács Endre, IfiRévész László és Ruppert István.
A Dohány, utcai Zsinagógában
héber liturgiái énekek hangzottak
el és kántorverseny volt.
A fesztivál kiemelkedő esemé
nye volt a Kongresszusi Központ
ban tartott nyitó hangverseny is,
amelyen Gilbert E. Kaplan (USA)
Mahler II. szimfóniáját vezényelte.
E mű címe: „Feltámadás.”
Ugyancsak nagy érdeklődés
mellett mutatta be a Győri Balett
Markó Iván vezetésével a Liszt
Krisztus oratóriuma alapján koreografált Jézus az ember fia c.
művet. A fesztivál során az ősbe
mutatót még hét előadás követte a
Budapesti Sportcsarnokban.
E kiragadott események is mu
tatják, hogy az idei,. Liszt emléké
nek szentelt Tavaszi Fesztivál mo
numentális vállalkozás volt. Méltó
Liszt nagyságához. Bennünk pedig
- Arany János szavait idézve - azt
az érzést erősíti meg, hogy:
„Nép, mely dicsőt, magasztost
igy magyasztal,
Van élni abban hit, jog es erő!”

egyházi vonatkozásai

LÁTNI ÉS ÉRTENI
1-------------------------------------------------------------------------püspök puritán magyar beszédstí
lusa hatott rá. Hódmezővásárhelyi
szolgálata idejétől válik igehirdeté
se mindinkább gyülekezetszerűvé.
Itt fokozódik érzékenysége a társa
dalmi kérdések iránt is.
Legérdekesebb életének utolsó
szakasza. A Deák téri gyülekezet
ben, munkatársai körében, beha
tóan foglalkozott korunk teológiai
irányzataival. A kötetben közölt
húsvéti beszédek is jól tükrözik en
nek hatását. Rengeteget olvasott,
önálló gondolkodását, független
ségét azonban megőrizte. Mindent
életprogramja
szempontjából
használt fel. A gondolkodó ember
segítőkész komolyanvételére töre
kedett, mert „a tág szellemi pers
pektíva sok akadályt elháríthat az
Istenhez vezető úton”. Ha a közép
kori teológus azt mondta: „Hi
szem, hogy megértsem” - , ő a meg
értés útján igyekezett hitre juttatni,
hitben megtartani.
A kötetben közölt előadásai a
tudományos eredmények népsze
rűsítésének gyöngyszemei. Nem
csak önmagával, hallgatóival
szemben is igényes. Micsoda széles
skála! Múltunk: a magyar reformá
torok teológiája, történelemszem

képmeditAciók
A HEGYI BESZÉD
a l a p já n

Mt 18,11-14

KÉKÉN ANDRÁS IGEHIRDETÉSEI ES ELŐADÁSAI

A 300 lap terjedelmű könyv né
hány hónap alatt elfogyott. Már
Sajtóosztályunknál se kapható.
Elsősorban azok vették meg ma
guknak, akik ismerték Kékén
Andrást, meleg hangú, világosan
és tömören fogalmazott, széles kö
rű műveltségről tanúskodó szavai
nak hatása alatt kötődtek hozzá.
Számuk nem csekély. Valószínűleg
több a múlt évben megjelent könyv
ezer példányszámánál.
Az első világháború utáni lel
késznemzedék sajátos, szinte egye
dülálló igehirdető típusa volt. Nem
vált modellé. Még csak epigonjai
sem voltak. „Hogyan prédikáljak
a modem embernek?” - ez a kér
dés foglalkoztatta. Emiatt sokan
liberális teológusnak tartották. Ez
a megjelölés azonban oly sok értel
mű és leterhelt, hogy jobb tartóz
kodni tőle. Nem tartozott az ún.
„evangelizátorok” táborába. Füg
getlenség és szabadság utáni vá
gyát a Petőfi szellemét őrző aszódi
evangélikus gimnáziumból hozta
magával. A soproni teológián á
lutheránus ortodox tanokkal azo
nosult. Mégis, ki mondhatná őt
ortodoxnak? Raffay Sándor mel
lett töltött segédlelkészi éveiben a

Igen,
vagy nem

lélete, igehirdetése. Nagyjaink:
Wiener, Heidegger, Planck, Illyés.
Társadalmi kérdéseink: a magyar
földkérdés, a nagyváros, a megkri
tizált Tízparancsolat, az életkorok
erkölcsi krízise stb. Csak kiraga
dott példák tájékozottsága gazdag
tárházából. A szándék mindig
ugyanaz: ismeretek közlése útján is
hitet ébreszteni és erősíteni.
A könyv kétharmada igehirdeté
seit tartalmazza. A hit felelős gon
dolkodásra felszabadító erejéről
tanúskodik. Akaratunkhoz, szi
vünkhöz is a gondolkodás útján
közelít. Igehirdetései ezért sokszor
előadásszerűek, de mindig a lelkipásztor szeretetétől áthatottak.
A hit tudatosítását és a hit erejével
kialakított gondolkodást kívánja
elősegíteni. Érthető ezért, hogy
hinni és gondolkodni akaró evan
gélikusok - nemcsak értelmisé
giek! - tisztelték, szerették és von
zódtak hozzá. Esketési, temetési
beszédei tanúsítják, milyen széles
körben érvényesült vonzása.
A könyv csak ízelítő, .jelzi egy
házunk teológiájának gazdagságát
és sokszínűségét” az előszó megál
lapítása szerint is.
Benczúr László

kotásainak jelentős része egyházi
mű
és lehetségessé vált a ma
gyarországi egyhazak és az állam
közti rendezett viszony eredmé
nyeként.
Örömünkre a fesztivál program
jába bekerült Trajtler Gábornak a
Deák téri templomban márc. 15-én
adott koncertje, melyen Liszt és
Bach művei szólaltak meg.
A Kálvin téri református temp
lom három alkalommal adott ott
hont a fesztivál koncertjeinek. Ott
márc. 19-én Zászkaliczkv Tamás
orgonaestjére, 21-én pedig Sebes
tyén János orgona és csembalóest
jére került sor. Márc. 22-én a Ma
gyar Állami Operaház Gyermekka
ra adott itt hangversenyt.
A Mátyás templomban a feszti
vál mind a tíz napján volt hangver
seny. Különösen ünnepélyes volt
ezek között a márc. 16-i hangver
seny, amelyen a Szegedi Szimfoni
kus Zenekar és a DELÉP Szegedi
Zenebarátok Kórusa Oberfrank
Géza vezényletével Liszt „Koroná
zási Misé”-jét adta elő, amelynek
ősbemutatója is ebben a templom
ban volt. De emlékezetes marad a
Magyar Rádió és Televízió Gyer
mekkarának márc. 14-i hangverse
nye is, amelyet a tv egyenes adás
ban közvetített. A gyermekkar ve
zetője Reményi János. Márc. 16-án
itt szerepelt a most alakult Állami
Énekkar, Pászti Miklós vezetésé

Fasang Árpád

E vangélikus
É leim
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EVANGÉLIKUS
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Bemutatjuk templomainkat

érkeztek 1722-ben, akik azonnal
építettek templomot is maguknak.
De mivel fából és nyers vályogból
készült, sor került egy második,
majd harmadik templom építésére
is 1741-ben, illetve 1768-ban, de
ezek sem voltak tartósak. Ott élt a
vágy a hívek szívében, hogy egy
szer tartós és szép templomot épít
hessenek maguknak.
II.
József uralkodásakor és után
kedvezőbb idők következtek és a
mezőberényi szlovák evangéliku
sok valóra válthatták régi vágyu
kat. 1792-ben kezdték el és 1797
ádvent első vasárnapján fel is szen
telték negyedik, jelenleg is álló
templomunkat, amely több építési
stílus jegyeit viseli magán.
Templomunk méretei a követ
kezők: hossza 30,3 m, szélessége 18
m, magassága 21 m, a torony ma
gassága Sím , amelybe az idők fo
lyamán a gyülekezet 4 harangot
készíttetett, de ezek közül 1 az első
világháború idején áldozatul esett.
A mostani oltárképet, amely
Schöff Károly alkotása és Jézus
mennybemenetelét ábrázolja, vala
mint az oltárt és felette a szószé
ket, pesti mesterek (Dunaiszky,

így kezdődött
az európai Pál az „ismeretlen
keresztyénség istennek” városában
hol tart ma?
ApCsel 17,16-23

Pár hete egy ismerősöm panasz
kodott, hogy elhúzódó derékfájá
sai miatt ki kellett vizsgáltatnia
magát.. Az eredmény: csigolyakorong-porckopás. A diagnózishoz
azt is hozzáfűzték: ideális eset,
mert nagyszerűen és eredményesen
operálható. Késedelem nélkül ves
se alá magát a műtétnek. Bizton
ság okából felkeresett egy másik
neves orvost is - akihez messze
vidékről járnak különféle pana
szokkal - , az azt mondta: gerincé
nek semmi baja, semmiképpen ne
operáltassa meg magát. Most mit
csináljak? Kinek higgyek? - hang
zott a vergődő kérdés.
Gyakori helyzet ez sok gyógyu
lást kereső ember életében. De
nemcsak testi bajokból szabadulás
eseteiben, hanem az élet egésze, he
lyes iránya, igazi tartalma megta
lálása tekintetében is. Minél több
a kínálat, minél gazdagabb a vá
laszték, annál félőbb, hogy felismerjük-e a legjobbat, eltaláljuk-e
az igazán célravezetőt.
A pogány Európa sokistenimádó volt. A pogányság mindig
az. Sokféle tanítás, javaslat, hiede
lem, kötelezés, ígéret az ember boldogítására. Athénben különösen is
pazar kiállításiján, ritka gazdag
ságban, művészi szinten felkínál
va. Pál akkor az európai művészet,
bölcselet, tudomány középpontjá
ba érkezett, a sokarcú, kifinomult
vallásosság középpontjába is: dí
szes templomok, oltárok, bálvá
nyok seregszemléjére. Itt válogat
hattak abban, mit higgyenek, kit
kövessenek, kinek hódoljanak.
Válogathattak, - de ki biztosította
őket arról, hogy helyesen választa
nak-e? A nagy választék csak nö
velte a bizonytalanságot: melyik a
nagyobb, az igazabb, a követésre
méltóbb isten? És közöttük van-e
a legnagyobb, a legtiszteletremél

mm

tóbb, a valóban boldogítani tudó?
A bálványok seregszemléje elárul
ta Pálnak egy egész földrész: a po
gány világ mélységes ínségét, kirakatos vallásossága elégtelenségét.
Pál apostol ki is mondta észrevéte
lét: „Athéni férfiak, minden tekin
tetben nagyon vallásos emberek
nek látlak titeket, mert amikor be
jártam és megtekintettem szenté
lyeiteket, találtam olyan oltárra is,
amelyre ez volt felírva: ,A z isme
retlen istennek. ’ A kit tehát ti isme
retlenül tiszteltek, én azt hirdetem
nektek." Pál apostollal a sejtett,

vágyott, nélkülözhetetlen ismeret
len Isten tanúja érkezett meg Euró
pába. Régi történet ez, de nem idejétmúlta.
A mai keresztyén Európa se nél
külözi a bálványok seregét. Szám
ra bizonyára több, választékra
még színesebb. Minden bálvá
nyunkká válik, amit Isten elé enge
dünk a szívünkben. A technikai
civilizáció, a szinte korlátlan isme
retanyag, az emelkedő életszínvo
nal, a most ölünkbe hullott vagy
szívós munkával kivívott lehetősé
gek mind alapot kínálnak bálvány
oltárok építéséhez, melyeken ál
dozhatjuk időnket, erőnket, ide
geinket, békénket. De a sor végén
mindig ott vannak a kérdőjelek is:
megérte? volt értelme? nem került-e valami pótolhatatlanba?
Ezek mind az ismeretlen Isten felé
tapogatózások, az igazi, a mara
dandó után nyúló tétova kezek!
Pál evangéliuma éppen Őt hir
deti nekünk is: az egyetlen igaz
Istent, az ajándékozót, a boldogí
tót, a mai népek, a mai Európa
üdvözítőjét is. Őróla tanultuk már
kiskorunkban, „hogy Őt mindenekfelett féljük, szeressük, és egye
dül csak benne bízzunk!”
Csepregi Béla

Új ének

O r sz á g o s e s p e r e s i
é rtek ezlet
5 B u d a p esten
Középkori latín mondás:
Óra et labora!
Imádkozzál és dolgozzál!
Ez a mondás lehetne
a március 20-án
egyházunk budapesti
székházában tartott
tavaszi esperesi
értekezletünk tartalmi
összefoglalója, amelyen
jelen voltak egyházunk
vezetőségének tagjai
mellett az ország
evangélikus esperesei.

(Folytatás a 3. oldalon)

ÉLŐ VÍZ

-

ÁRA: 5,50 Ft

„Ó ra e t la b o r a ”

MEZÖBERÉNY II.

A törökök kiűzése után, 1716
táján telepedett le az itteni lakatla
nul maradt pusztaságon néhány
szlovák evangélikus család. Ők te
kinthetők a község első lakóinak.
A vidék földesura szorgalmas föld
művesekkel és iparosokkal kívánta
betelepíteni birtokát. E célból az
akkori Magyarország északi me
gyéiből (Pest, Nógrád, Hont, Zó
lyom, Turóc, Árva és Gömör me
gyékből) újabb szlovák telepesek

Isten egyik leggyönyörűbb s legdicsőbb ajándéka az ének.
Haragszik is rá a sátán, mert sok kísértést és gonosz gon
dolatot űz el vele az ember... Az ének a művészetek
egyik legjelesebbje. A dallam megeleveníti a szöveget.
Mint Saul királynál látjuk, elűzi a szomorúság lelkét.
Az ének a szomorú ember legjobb orvossága, melytől
a szív újra megbékél, feléled és megújul. A zene Isten
gyönyörű és dicső adománya, egyenesen a teológia roko
na. Semennyiért sem adnám oda az én csekély zenei tu
dásomat. Rá kell kapatni s állandóan szoktatni az ifjúsá
got erre a művészetre, mert ez hasznavehetó embereket
nevel.
(Luther)

dr. Nagy Gyula püspök nyitóelőadását tartja. Mellette balról
dr. Fekete Zoltán, országos felügyelő, jobbról Sólyom Károly
püspök-helyettes

Dr. Nagy Gyula püspök részletes
előterjesztése bevezetésében dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök távol
léte okáról szólt. „Beárnyékolja
munkánkat az a tény, hogy egyhá
zunk püspök-elnöke betegsége
miatt nem lehet itt közöttünk” mondotta. Szólt arról a megható,
az egész országból és a külföldi
testvéregyházakból érkező sok
sok
szeretetmegnyilvánulásról,
amely az utóbbi hetek során szün
telenül érkezik hozzánk. Örömmel
számolt be arról, hogy a püspök
elnök már otthonában, a fokoza
tos gyógyulás útján van. „Gyógyu
lásában mi akkor segítünk a leg
jobban, ha hűségesek maradunk
az érte való imádkozásban, és min
denki a maga helyén kétszeres fele
lősséggel végzi szolgálatát.” Az ér
tekezlet résztvevői közösen aláírt
levélben kívántak gyógyulást, mi
előbbi szolgálatba állást a távollé
vő püspök-elnöknek.
Ä püspöki előterjesztés minde
nekelőtt egyházi szolgálatunk hit
beli-teológiai alapjainak a fontos
ságára mutatott rá, a Nagyhét és
Húsvét ünnepére irányította a
figyelmet. A kereszthalál és a feltá
madás eseményei azért történtek,
hogy szívünkben, életünkben vég
bemenjen a hit ébredése; hogy igé
vel és szeretetünk cselekedeteivel
szolgáljunk a világban. Ez a teoló
gia szolgálatunk változatlan és szi
lárd alapja.
Ezt követően az előterjesztés
részletes kitekintést adott mai vilá
gunkra, a genfi találkozó utáni
helyzetre, és szólt a mai világban
az egyházakra váró fontos, sokol
dalú, a béke és igazságosság ügyét
segítő szolgálatról. Majd szólt né
pünk, társadalmunk mai életének
gondjairól és örömeiről; arról,
hogy egyházunknak ma bőven
vannak lehetőségei a társadalmi,
közéleti és emberiességi szolgála
tokra; a hivő emberek megbecsült
tagjai népünk életének. Az a „közmegegyezés”, amely ma orszá
gunkban különösen a Hazafias
Népfront keretei között bontako
zik ki, tág teret ad a hívő keresz
tyének számára is az együttgon
dolkodásra és együtt cselekvésre
az élet legkülönbözőbb területein:
a családi élet szeretet-közösséggé
formálásában, gazdasági kérdé

seink közös megoldásában, a mun
ka és hivatás becsületes végzésé
ben, általában a közösségi élet erő
sítésében.
Ugyanezt a széles körű áttekin
tést adta ezután a püspöki beszá
moló egyházunk élete minden te
rületén: a világ-ökumenével való
kapcsolatoktól az országos egyház
különféle munkaterületein át a
gyülekezetek életéig. Az esperesek
feladata felkészíteni a lelkészeket
és egyházunk népét is a közös, or
szágos feladatokra éppúgy, mint
az intenzív gyülekezeti élet jó szer
vezésére és megvalósítására. Or
szágos
Berzsenyi-emlékünnep,
nyári ifjúsági konferenciák, diakóniai jellegű konferenciák, kántorképző tanfolyamok, osztrák és
nyugatnémet lelkészekkel közösen
tartandó lelkészi találkozók, az
ősszel induló harmadik Levelező
Teológiai Tanfolyam - mindezek
akkor lesznek igazán eredménye
sek, ha az esperesek és lelkészek

lelkészek jól látják helyüket és fel
adatukat egyházunk és népünk
életében. A gyülekezetek áldozatkészsége, tehervállalása rendkívül
nagy. Ma igen nagy összegekbe ke
rülnek egyházi épületeink, karban
tartásuk és renoválásuk, az új épít
kezések. A gyülekezetek ezt nagy
anyagi áldozatokkal, közös fizikai
és más segítő munkával végzik.
Szó került a szórványgyülekezetek
és szórvány-lelkészek helyzetére, a
nékik nyújtott támogatásra, a társ
gyülekezetek helyzetének felméré
sére, a gyülekezeti énekkarok szol
gálatára. Általános volt az esperesi
értekezlet véleménye: még na
gyobb figyelmet kell összpontosí
tanunk a gyülekezeti életre, a gyü
lekezetek tagjainak aktív, közös
szolgálatára. Szüntelenül meg kell
kérdeznünk magunkat: megtettünk-e valóban mindent, amit le
hetett?
Mind a püspök, mind a főtitkár
előterjesztését gazdag és eleven

A mai vasárnap latin neve:
Kantate, egy zsoltárvers kezdő
szava, amely magyarul így
hangzik: „Énekehetek az Ur
nák új éneket.” „Énekeljetek” ez felszólítás, tehát úgy tűnik,
hogy ezzel Isten kér, parancsol
valamit. De valójában nem ké
rés ez, hanem ajándék, amit Tő
le kap az, aki énekel.
Új énekről van szó, ami az
éneklő belső megváltozására
utal. A gyülekezeti ének akkor
lesz új ének, ha az éneklő bensőleg megújul. Ennek a meg
újulásnak lényegét Zsoltár
51 : 17 így fejezi ki: „Nyisd meg
ajkamat Uram, és dicséretedet
hirdeti szám.”
Híveink szeretnek énekeim. Vi
déki városokban és falun sok
helyütt már istentisztelet előtt
beülnek a templomba és beha
rangozásig énekelnek. Az ének
szeretete gazdag örökségként
maradt
ránk
evangélikus
őseinktől.
Az új ének fontos szerepet kap
az istentiszteleten is. A gyüle
kezetnek örömöt jelent az,
hogy az éneklés által tevéke
nyen bekapcsolódhat az istentiszteletbe. Nem kívülről, tétle
nül szemléli a pap vagy a kán
tor által végzett szertartást, ha
nem maga is aktív szerepet kap.
De az éneklés nem csak az is
tentisztelethez kapcsol, hanem
egymáshoz is. A sok hang egy
hangban egyesül. Egyes embe
rek énekelnek, mégis a sokféle
hangnak egy az értelme és egy
a célja: Isten dicsőítése. Az
éneklés kiemel minket az önző
elzárkózásból. Általa megvált
juk hitünket, Krisztus iránti
szeretetünket és ezzel egy
szersmind a másik embernek is
segítünk, buzdítjuk, hogy ő is
örömmel kapcsolódjék bele az
éneklésbe,
így lesz az új ének a gyülekezet
énekévé. Nem „én”, hanem
„mi”. Ráébredés arra, hogy Is
ten önmagával és az emberek
kel való közösségre teremtett.
Sőt a gyülekezet határán is túl
lép az új ének, mert hit álfal
össze vagyunk kapcsolva a vi
lág legtávolabbi éneklő gyüle
kezetével is. Ezért külön örö
münk, hogy az Evangélikus
Énekeskönyv most újra megje
lenhetett. Ez további új lendü
letet ad majd az énekek megta
nulására, valamint otthonaink
ban is mindennapi kenyérré
válhat az éneklés.
Ne feledjük, hogy evangélikus
őseink otthonában a Biblia
mellett ott volt a nagy kapcsos
énekeskönyv, amely összetartó
erőnek bizonyult a család szá
mára. Ezt az örökséget őrizzük,
adjuk tovább, ízleltessük meg
gyermekeinkkel, unokáinkkal
az éneklés örömét!
Gáncs Aladár

Az esperesi értekezlet résztvevői

mindent megtesznek ez idei gazdag
egyházi munkaprogramunk meg
valósításáért. Kiemelten szólt a
püspöki előteijesztés még egyhá
zunk diakóniai intézményeiről,
egyházi sajtónk ez évi programjá
ról és a lelkészképzés és lelkészi
továbbképzés időszerű feladatai
ról.
A délutáni második előadást dr.
Karner Ágoston országos egyházi
főtitkár tartotta. Részletesen is
mertette az országos egyházi iroda
rendelkezésére álló statisztikai
adatokat, amelyek azt mutatják,
hogy egyházunk élete rendezett; a
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megbeszélés követte. Ennek során
közös teológiai alapjaink megerő
södtek, és igehirdetésünk és min
den szinten végzendő szolgálatunk
jobb végzésére vonatkozó számos,
konkrét javaslat született. Egyhá
zunk tizenhat esperese ezen a na
pon imádkozva készült fel az előt
tük álló munkára. Ezt tegyék a
lelkészek és gyülekezetek is! Mert
az egyházban a munka intenzitásá
hoz, folyamatosságához elenged
hetetlen az imádság. Óra et labora
- imádkozzál és dolgozzál!
Tóth-Szöllős Mihály

1

ő r s é g v á ltá s
Dusicza Ferenc református
lelkész tölti be m árcius 15-e óta
a KBK prágai irodájának igaz
gatói tisztét Budapesti, debre
ceni, majd princetoni tanulm á
nyai után az utóbbi években a
Református Egyház című folyó
irat felelős szerkesztőjeként te
vékenykedett. Dusicza Ferenc a közelmúltban az Ökumenikus
T anács főtitkárává választott* dr. Görög Tibort váltja fel a prá
gai iroda élén. Isten áldását kí
vánjuk az új irodaigazgató éle
tére és m unkájára. (GFK Infor
mation)
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„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor
5,17)
vasárnap - „Ellenben nyerészkedés még szó
ba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentek
hez m éltó.” E f 5,3 (Am 8, 4-5.7. - Jn 15,1-8 Zsolt 66,1-15) Szóba sem kerül? Sajnos tetté,
sőt életform ává is válik. M inden bűn, a legap
róbb is kiáltó ellentm ondás egy keresztyén em
ber életében. Mi pedig megtűrjük a leglátha
tóbbakat és a legdurvábbakat is. M érlegre ke
rülünk m a m indannyian. Mivé tettük Isten
m egbocsátó irgalm át, amely m inket megtérésre
hív?
HÉTFŐ - „Ez a kijelentés ham arosan célhoz
ér, ha késik is, várd türelemmel.” H ab 2,3
(Lk 21,32 - Jób 38,31-38 - E f '4,25-32) M it
felel panaszom ra az Úr? - kérdi a próféta. De
sokszor kérdezzük vele együtt mi is! Higgyünk
a vigaszt adó, kapaszkodót nyújtó szónak:
m ár elindult, ham arosan célhoz ér, légy türel
mes!
kedd - „íme; nyitott ajtót adtam eléd, amelyet
senki sem zárhat be, m ert bár kevés erőd van,
mégis m egtartottad az én igémet, és nem tagad
tad meg az én nevemet.” Jel 3,8 (Zsolt 91,14 R ó m '1,18-25 - E f 5,1-8) M indig azt hisszük,
az erősek feladata a helytállás, a vallástétel és
a szolgálat. Bizonyos, hogy Isten mindenkinek
erejéhez m ért feladatot oszt. Ne hárítsuk az
erősekre azt,a m unkát, am it nekünk, gyengék
nek ad az Úr! Higgyünk neki: a helyzetet, a
terhet és a tennivalót épp ránk méretezte.
SZERDA - „Am it tehát láttunk és hallottunk,
azt hirdetjük nektek is.” ÍJn 1,3 (Ézs 43,10 2Kor 4,16—18 - E f 5,9-14) Látni - hallani -

folyamat. Könnyen
hirdetni. IFelcserélhetetlen folyar
előfordulhat, hogy azért olyan nyom orult és
hatástalan a szavunk, m ert m ár rég nem lá
tunk, m ert fülünk mellett zúgnak el a szavak.
Üres szívből lehetetlen tanúskodni. Itt az ideje
a töltékezésnek.
csütörtök - „H alljátok meg távol lakók,
hogy m it cselekedtem, és ti közellévők, ism eré
tek meg hatalm am at!” Ézs 33,13 (E f 1,17 ApCsel 17,22-34- E f 5,15-21) Előfordul, hogy
elégedetlenkedünk, sőt lázadunk. Sokkal töb
bet szeretnénk tudni. Pontosabban: a titkokat
szeretnénk ismerni, amelyeket Isten elrejtett
szemünk elől. Fel vagyunk háborodva az elrej
tett dolgok m iatt, közben pedig nem ismerjük
azt, am it kinyilatkoztat és m egm utat. H a pedig
mi nem ismerjük, hogyan hallanának róla a
távol levők? Keressük hát azt, ami megismer
hető!
PÉNTEK - „Istenünk ereje m indazoknak a javá
ra van, akik őt kerpsik, de hatalm a és haragja
fordul m indazok ellen, akik őt elhagyják.”
Ezsd 8,22 - (E f 4,15 - Kol 1,15-18 E f 5,22-33) Milyen kár, hogy félbetörjük ezt a
m ondatot. Vannak, akik csak az első felet sze- I.
rétik hangoztatni, vannak, akik mindig a má- I
sodikról dörögnek. Tanuljuk m ost együtt nézni I
a kettőt, m ert csak így reális a látásunk!
SZOMBAT - „A szolga nem tudja, m it tesz az I
ura. Titeket azonban barátaim nak m ondalak, I
m ert m indaz, am it hallottam az én Atyám tól, I
tu d totokra adtam .” Jn 15,15 (2M óz 34,10 - I
Kol 1,19-23 - E f 6,1-9) Ó vakodjunk a szerep- I
cserétől! Jézus nevez m inket barátainak, nem I
mi őt. Ez igen nagy és m egfontolandó különb- |
Szabóné Mátrai Marianna
ség.
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Gyarmathy Irén

Huszonöt év után
Együtt voltak ketten. Gondba hulltan
ült mindegyik a saját karosszékében.
Nem szóltak egymáshoz. Nem volt már
régen mondanivalójuk egymásnak.
Hány éve is ennek már, hogy csak
ülnek így este és nem szólnak egymás
hoz? Fásultak rá vagy feleslegesnek
tartják, hogy a másikat beavassák gon
dolataikba? Ki tudná? Csak ők ketten.
Az asszony azon az estén mégis meg
szólalt.
- Ma van éppen huszonötévé, hogy
m i ... — kezdte halkan de mintha meg
ijedt volna a hangjától, már abba is
hagyta, mert a másik oda sem hallga
tott. Aztán magában folytatta, mint már
annyi év óta.
... pedig jó l esne egy kicsit elbeszél
getni és ma meg különösen, hogy ma van
huszonöt éve hogy összeházasodtunk és
megkérdezni, mi az oka, hogy idáig ju
tottunk, hogy huszonöt év idevezetett,
ehhez a szörnyű közönyhöz egymás
iránt. Hogy történhetett, hogy jutottunk
idáig, hogy hidegen hagyja a másik fá j
dalma, aggodalma, betegsége, könnye,
gondja, jelene és múltja? Hogy már-már
idegesíti a másik jelenléte, sóhaja, talán
már a lélegzetvétele is.
- M i van a televízióban? - kérdi, hogy
valamit mondjon - tudod, hogy éppenma 25 éve...
Ugyan már, minek emlegeted-hát
ranyúl, bekapcsolja a készüléket.
Reklámok futnak. Cola, Márka,
Skála, Textília ... megfordítja a karos
széket, a képernyőre mered. Nem látni
az arcát, nem tudni mi jár a fejében.
A z asszony nézi.
... elfecsérelt évek! - gondolja. - Az
ember eltékozolta perceit, napjait, az,
egész életét. Melengető láng akartam
lenni, hogy tüzem mellett melegedhesse
nek. Kenyér akartam lenni, hogy minden
napi eledel lehessek. Szeretet akartam
lenni, hogy ezer felé szakadva felosszam
magam és most úgy érzem meddő lettem.

Előző rejtvényünk helyes megfejtése:
Egyházashetye, Sopron, Sömjén, A Ba
laton, Nikla, MTA
Szerkesztőségünkbe 63 jó megfejtés ér
kezett. A sorsolás szerint könyvjutalom
ban részesül: Zámolyi Márta, Csikvánd.
Mostani rejtvényünk megfejtésének be
küldési határideje: április 21. Kéijük,
hogy megfejtéseiket nyílt levelezőlapon,
szerkesztősegünkfímére (1088 Bp. Pus
kin u. 12.) küldjék be.
VÍZSZINTES: 1. Rejtvényünkben Ber
zsenyi Dánielre emlékezünk. Ez a dunán
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De életemet nem hagyhattam otthon
nélkül, mesét építettem köréje szenve
désből, saját keserveimből. M i lett vol
na, ha bekopogtattál volna, hogy beszélj
azzal, aki magányosan lakik benne, ma
gányosan, amikor pedig annyira egy az
emberiséggel. ,
Megkísérelhetted volna megközelíte
ni ezt a magányt. Feltárni és megérteni.
És megértetni és feltárni a magadét is.
Es a másik embermivoltát és azt elis
merni. Hányszor indultam el feléd és
megtorpantam a közöny hidegétől.
Hányszor nyújtottam k i a kezemet f e 
léd: segíts, kérlek, segítsünk egymáson!
Egy életet vállaltunk együtt, egy aka
rattal, egy hittel, egy esküvéssel, ígéret
tel, fogadalommal egy életet egymással,
egymásért. M i történt köztünk? Hol
kezdődött ez a k'eresztúttá lett 25 év,
amely ebbe a szenvtelen közönybe tor
kollott? Hogy többet jelent a T V rekláma 25 év emlékeinél?!
Hol hibáztuk el? Hogy lehet, hogy
nem figyeltünk fe l az első figyelmeztető
jelre? Hogy lehet, hogy elengedtük egy
más kezét, hogy ujjaink nem szorították
jobban a boldogság kékmadarát? Hogy
lehet, hogy nem küzdöttünk ellene, hogy
hagytuk hogy lassan kiégjen, kihaljon
minden érzés, ragaszkodás a másik
iránt? Miért nem harcoltunk? Hogyan
lehet, hogy minden, ami harmónia volt,
egyetlen szivdobbanás, most disszonan
ciává változzon, hogy ami dallam volt,
az most sértse a fület, hogy feszültté vált
körülöttünk a levegő, kemények a tekin
tetek, hogy mi, akik örök hűséget fogad
tunk egymásnak, most mintha kérlelhe
tetlen ellenségekké váltunk volna. A le
nyelt könny, a megemészthetetlen kese
rűség elmeszesitette szívünk érzéstáp
láló ereit. Az épület amelyet emeltünk
töredezik. Falába repedések keletkez
tek, láthatóvá vált a nyers kő. A z ember,
aki elrejtette sötét ösztönét, már nem
szégyenli magát. Minden kemény, mez

telen, közönséges lett. Brutális, fátyol
nélküli, nyomorúságos.
Istenem, hogy kezdhetnénk újra éle
tünket, amíg van rá idő, amíg nem késő?
Hogyan szelídíthetnénk meg háborgó
napjainkat félretéve haragot, unalmat?
Mindent megbocsátó szeretetté változ
tatni!
- Emelkedik a válások száma világ
szerte különösen az utóbbi években .hallatszik a bemondó szava.
- Talán ott kezdődött, hogy sohasem
tudtunk egymásnak megbocsátani mondja váratlanul a férfi, mintha csak
az asszony ki nem mondott gondolataira
felelne.
- En megbocsátok neked - szól az
asszony. ■
- Hányszor vártam erre az egyszerű
mondatra egy életen át. 25 évnek kellett
elmúlni, hogy ide érkezzünk.
En is megbocsátok neked!
Feláll, felesége mellé ül, átöleli nagy
szeretettel, mint ahogy 25 év előtte oly
gyakran tette.
Aztán kikapcsolják a készüléket.
Csendes, meghitt beszélgetésbe kezde
nek, mert annyi a mondanivalójuk!
A közöny zárai a szeretet érintésére ma
guktól megnyílnak és lelkűk mélyebb
húrjain megrezdül régi boldogságuk.

ja.

Zábó Gyula

Hűsvét utáni 3. vasárnapon az
oltárterítő színe: fehér. A délelőtti
istentisztelet oltári igéje: lPt
2,11-20; az igehirdetés alapigéje:
M t 18,11-14.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZ
TELET A RÁDIÓBAN, 1986. má
jus 4-én, vasárnap reggel 7.05 óra
kor az evangélikus egyház félóráját
közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet
Varga György lelkész, Bakonyszombathely.

Agárdi György

VISSZAEMLÉKEZÉS

A szél az első tavasz-illatot hozta
a hegyek felől, a nap is kisütött egy
kicsit és a hótakaró megvékonyodott
A piacot elárasztotta a virágok színes
egyvelege, de még az utcán is sokak
kezében ott a csokor kapták, vagy
adni készülnek. A rádió kitüntetések
ről értesít nők kapták, azok a nők,
akik munkahelyükön és otthonuk
ban becsületesen, szorgalmasan
dolgoztak, helytálltak. S az ünnepi
beszédekben mindenütt kiemelik,
hogy szükség van a nők munkájára.
Szükség van arra, hogy tanítsanak,
gyógyítsanak, fonjanak, vagy állato
kat neveljenek. De szükség van arra
is, hogy gyermekeikbe? lehajoljanak,
hogy otthont teremtsének, hogy az
idősek és betegek mellett ki tudják
mondani a vigasztalás szavát, hogy
túli vidék volt nagy költőnk szülőhelye.
örömöt és békességet árasszanak
1808-ban el is búcsúzott tőle. 7. USAcsaládjuk körében.
állam, fővárosa Boise. 8. Kolbászban
Szükség van a nőkre. De nemcsak
van! 10. Páratlanul sudár! 11. Erőscsőrű,
fekete madár. 13. Becézett János. 15....
munkájukra, szép szavukra, moso
Milan (olasz labdarúgócsapat). 16. A
lyukra. Imádságukra is szüksége van
biológiai folyamatokat gyorsító fehérje.' e világnak Ezért - márciusban - már
18. A nitrogén és a fluor vegyjele. 20.
99 éve megrendezik a Nők VilágimaKönnyű lábbeli. 22. Ikrakő. 25. A szigenapját szerte e világon, és már 20 éve
teletlen vezeték „teszi”. 26. Ő angolul nő
hazánkban is. Idén is összegyűlt egy
nemben (SHE). 27. Arra föléje (két szó).
kis ökuménikus csoport, hogy együtt
FÜGGŐLEGES: 1. Nemesdömölki
evangélikus lelkész, aki a költő három
imádkozzon a világ más tájairr élő
versét Kazinczynak elküld
testvéreivel a békéért, az emberi jogo
te. Barátságukat a „Kiskért, a kisebbségben elnyomottakért
hez" című óda is megörökí
tette. 2. Ó-izlandi verses vagy éhezőkért, környezetünkért.
„Válaszd az életet!” - ez volt a felszó
emlék, magyar beat együt
lítás. Ne akarj önként a halálba men
tes is viseli a nevét. 3. Pá
ni vagy küldeni másokat Éljetek és
rizsnál ömlik a Szajnába. 4.
A bosszús legyintést kísérő
szaporodjatok!-szól Isten parancsa
indulatszó. 5. Hónaprövi
Vállald az anyaságot, a családot, az
1£dítés. 6. Gléda. 9. 1802 és
életet! - A minden évben más nép
1808 között írt verse. 12.
csoport által összeállított program,
Rara ... (a. m. ritka ma
bemutatkozás, ige idén az ausztráliai
dár). 14. Figyelmeztetésben
nők életét állította elénk Láttuk prob
részesíti.
17.
Nem
megy
el
2.4
19. Végleges formában
lémáikat harcukat, sajátos életüket.
18lO^ben elkészült - mély ,És imádkoztunk értük, hogy ők is az
vallásosságáról tanúskodó életet válasszák
Berzsenyi-költemény. 21.
A kelenföldi református templom
... ' hajrá!
' (biztatás
ban összejött asszonyok nőnapi ün
labdarúgó-mérkőzéseken).
nepe ezzel az istentisztelettel lett tel
23. Lopva figyel. 24. Tartó.
28. Az alapskála első hang jessé.
Bencze Imrén«

■

Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly,
.de. 11. (úrv.) Takácsné 'Kovácsházi
Zelma, du. 6. Hafenscher Károly. Fa
sor de. 11. (úrv.) Muntag Andomé, du.
5. szeretetvendégség. Üllői út 24. de. fél
11. (úrv.) Kertész Géza. Karácsony
Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza.
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Ker
tész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11.
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla.
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla.
Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai
Marianna. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó
né Mátrai Marianna. Gyarmat u. 14.
de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna.
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Csepregi
András. Váci út 129. de. negyed 10.
Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43.
de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest de. 10.
Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep
de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pest
lőrinc de. 10. Muncz Frigyes. Pestlőrinc
Erzsébet-telep de. háromnegyed 8. Ha
vasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai
Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kis
pest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sán
dor. Pestújhely de. 10. Bízik László.
Rákospalota Nagytemplom de. 10. BolÁrpád. Rákosszentmihály de. 10.
>— Tamás. CinMátyásföld de. 9. Szalay
kota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9.
Kosa Pál. Rákoscsaba de. 9. Inotay
Lehel. Rákosliget de. 11. Inotay Lehel.
Rákoskeresztúr de. fél 11. konfirmáció
(úrv.) Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.)
Hafenscher Károly, du. 6. Madocsai
Miklós. Torockó tér de. fél 9. Madocsai
Miklós. Óbuda de. 10. Görög Tibor.
XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Takács
József, de. 11. (úrv.) Takács József, du.
fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de.
fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczo
lich Márta. Kelenföld de. 8. Bencze Im
re, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6.
zenés áhítat Bencze Imre. Németvölgyi
út 138. de. 9. Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok dé.
11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de.
fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
Mezősi György.

Édesapja a rákospalotai gyüleke
zet gondnoka volt. Otthon a család
ban gyakran énekeltek. Édesanyjá
tól tanulta az első éneket, a 101.
ének első öt versét. Innen ered indí
tása a kántori szolgálatra.
1935-ben a Miskolci Evangéli
kus Tanítóképző Intézetben meg
szerezte a néptanítói és kántori ok
levelet. Ének és zenetanára Becht
József volt. Tőle tanulta az egyházi
zenét és éneket, élete egyik leg
szebb és legmaradandóbb ajándé
kát. Kántori szolgálatában nagy
ban segített, hogy a dunántúli éne
keskönyv eredeti dallamú énekeit,
orgonakísérettel kívülről megta
nulta. Kezdetben Dunakeszi-Alagon végzett hitoktatást és-kántori
szolgálatot, 1940-től pedig Bakay
Péter főesperes mellett Apostagon.
A lévita-tanítói szolgálat mindmá
ig felejthetetlen hű emléke. Szülő
városba Rákospalotára visszake
rülve, mint nyugdíjas az iratter
jesztés szolgálatát végzi és amikor
szükséges szívesen kántorizál.
A stafétabotot nála fiatalabbak
nak már átadta, de amikor leül az
orgonapadhoz újra átéli, nincs na
gyobb boldogság mint orgonaszó
val dicsérni az Istent.

HAZAI ESENIENYEK
A zuglói templomban
(Bp. XIV., Lőcsei út 32.),
április 26-án,
szombaton du. 6 órakor
ROMANTIKUS
ORGONAEST
Műsor:
G. Merkel: Második szonáta
F. Mendelssohn: Hatodik
(Mi Atyánk) szonáta
Camillo Schumann: a-moll szonáta
Orgonái:
HERBERT M. HOFFMANN
Igét hirdet:
Szabóné Mátrái Marianna
A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
A Budai Egyházmegye Énekkarai
közös „KANTATE"-hangversenyt
rendeznek
1986. április 27-én, vasárnap
du. 6 órakor,
a kelenföldi evangélikus templomban
(XI., Bocskai út 10.)

Győr
A HNF győri székházában tanácskozott március 26-án a megyei Egyházkö.
zi Békebizottság Bárány Gyula esperes
elnökletével. A tanácskozáson részt vett
Szabó József, a HNF megyei titkárhe
lyettese, Horváth Antal megyei egyhá
zügyi titkár. A magyar Egyházközi Békebizottság eddigi munkájáról, helyze
téről és feladatairól dr. Aranyos Zoltán
az Egyházközi Békebizottság főtitkára
számolt be, majd a megyei szervezet
céljairól, munkájáról Mátyás Lajos re,
formátus lelkész, megyei titkár szólt.
Kamond (Veszprém m.)
A gyülekezet húsvéthétfőn ünnepély
keretében köszönte meg Horváth Jenő
gondnok 22 évi hűséges és áldozatkész
szolgálatát. Nevéhez és szolgálatához
fűződik a gyülekezet új templomának
építése. Betegsége miatt vált meg a
szolgálattól. Az Evangélikus Élet ter
jesztésében is igen eredményesen mun
kálkodott. A gyülekezet nevében Győr
Sándor ajkai lelkész, a Presbitérium ne
vében Mórocz Lajos, az új gondnok
mondott köszönetét és kérte Isten gaz
dag áldását Horváth Jenő testvérünkre
és kedves Családjára”.

LISZT FERENC MÜVEIBŐL

Halálozás

Közreműködik: Kárpáti József és
Rezessy László orgonaművész.
Vezényel: Csorba István és
Táborszkyné Ruthner Judit.
Igét hirdet Szebik Imre esperes.

Dr. Deák János nyugalmazott kór
házi osztályvezető főorvos március 20án, életének 72. évében váratlanul el
hunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása
március 28-án, nagypéntéken volt, Finyad Pál nagykanizsai lelkész szolgála
tával a marcali köztemetőben. Az el
hunyt néhai dr. Deák János professzor
nak, a gyenesdiási Kapemaum üdülő
megalapítójának fia volt. „Tudom,
hogy az én Megváltóm él...” (Jób 19,
25)

Április 27-én délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
. Baróti István
orgonái

Budapest-Kelenföld
A gyülekezet tavaszi egyházzenei so
rozatában április 20-án, vasárnap du.
6 órakor LISZT emlékest lesz. A Budai
Fiatalok Kórusát Noseda Tibor ve
zényli. Orgonán közreműködik Finta
Gergely.
Ecseny
Rendhagyó szupplikációs szolgálat
megszervezésére határozta el magát
Mónus László, az ecsenyi nagy szórványgyülekezet gondozásával megbí
zott segédlelkész, amikor Mitykó And
rás V. évf. hallgató jelentkezett szuppli
kációs szolgálatra.
Teológus testvérének,, akivel az el
múlt évben még együtt ült a Teológiai
Akadémia padjaiban, meg akarta mu
tatni azokat az apró kis gyülekezeteket,
ahol Isten igéjével szolgálnia kell. így
történt, hogy szombaton Igaion, Ráksin, Szentgáloskéren és Merayén, va
sárnap pedig Polányban, Ecsenyben,
Bonnyán és Somogyszilban végeztek
igehirdetői szolgálatot. Ennek a kezde
ményezésnek nem csak az volt az áldá
sa, hogy a maroknyi kis szórványgyüle
kezetek hallhatták a jövő lelkészének
igehirdetését és a lelkészképzésről szóló
beszámolóját, hanem az is, hogy az ifjú
Timoteus testvérünk felmérhette, mi
lyen szolgálatok várnak reá, amikor
egy fél év múlva gyülekezeti szolgálat
ba áll. A szupplikációs szolgálat áldá
sához kell sorolnunk azt a tényt is,
hogy a nagy szórványgyülekezet 6650
Ft adománnyal támogatta lelkészkép
zésünket ebből az alkalomból.
Köszönjük fiatal szolgatársunknak
ezt a kezdeményezését, teológiai hall
gatónknak, hogy vállalta készséggel ezt
a megerőltető szolgálatot, a gyüleke
zetnek pedig, hogy nyitott szívvel fo
gadta a szolgálatot és hogy ilyen kéz
zelfoghatóan mutatta meg felelősségét
lelkészképzésünkért.
Bakony
Böjt utolsó vasárnapján a Bakony,
vidékén szétszórt gyülekezeteinket lá
togatta meg a teológiai hallgatók egy
kis csoportja. A nagy területen szét
szórt gyülekezeteket Selmeczi Lajos sikátori lelkész gondozza.
A teológusnap alkalmából a gyerme
kek között Sikátoron Sándor Frigyes
IV. évf., Bakonyszentlászlón pedig
Nagy Veronika II. évf. hallgató szol
gált. A vasárnapi istentiszteleteken Ba
konyszentlászlón és Bakonytamásin
dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon
igazgatója, Sikátoron Sándor Frigyes
IV. évf., Veszprémvarsányban Nagy
Veronika II. évf., Zircen Povazsanyecz
Gyöngyi IV. évf., Bakonyszentivánon
pedig Halasi László I. évf. hallgató
szolgált. Szombaton este Bakonytamá
sin, vasárnap pedig Sikátoron gyüleke
zeti böjti est volt, amelyen Mt 27,
11- t26 alapján „A nagy per” címen tar
tottak a teológusok meditációsorozatot énekszámokkal és szavalatokkal.
A gyülekezetek a teológusnap alkal
mából 12 140 Ft készpénzzel és termé
szetbeni adományokkal támogatták
lelkészképzésünket. A gyülekezetek ál
dozatkészségét köszönjük.
Adomány a lelkészképzésre
Özv. Harsányi Mihályné fóti hittest
vérünk a lelkészképzés támogatására
1000 Ft-ot adományozott. Hittestvé
rünk adományát hálásan köszönjük.

Domonkos Sándorné, dr. Polcz Judit
a miskolci gyülekezet presbitere életé
nek 50. évében március 5-én Szegeden
váratlanul elhunyt. Temetése március,
14-én volt Miskolcon a gyülekezet tag
jainak nagy 'részvétele mellett. „Légy
csendben, és várj az Úrra!” (Zsolt
37,7a)
Szabó József a nemesgörzsönyi gyü
lekezet hűséges templombajáró presbi
tere 73 éves korában rövid betegség
után elhunyt. Temetésén nagy sereg kí
sérte utolsó útján nemcsak gyülekeze
téből, de az őt tisztelő, megbecsülő
nagy községből is. „...azt sem tudjá
tok, mit hoz rátok a holnap! Mert a ti
életetek olyan, mint a lehelet...”
Fejes Dánielné sz. Nagy Mária 71
éves korában hosszan tartó betegség
után halt meg Pápán a kórházban. Te
metésén Pápán a mezőlaki gyülekezet
kísérte utolsó útjára, amelynek gyer
mekkorától buzgó tagja volt. Szerettei
istentiszteleten hálát adtak életéért és
1000,- Ft adománnyal örökítették mej
nevét a gyülekezeti aranykönyvben. „0
megbocsátja minden bűnödet... szere
tettel és irgalommal koronáz meg.”

•

..

Székely Gáborné, Kocsis Klára 33
éves korában tragikus hirtelenséggel el
hunyt. Férje mellett gyászolja Kocsis
Kálmánná'nyug. tanárnő, aki 30 éven
át nevelte a korán árván maradt leány
kát édes gyermekeként. „Nem halt
meg, hanem alszik!” „Ne félj, csak
higgy!” Temetésén Pápán munkatársai
és tisztelői nagy tábora vett részt.

Apróhirdetés
Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség Karácsony Sándor utcai szere
tetotthonába gondozónőt keres. Je
lentkezés a lelkészi hivatalban, 9-13
óra között. Szentkirályi utca 51. Tel.:
139-879.
Német nyelvgyakorlást Budán jutá
nyosán vállalatok. Telefon: 751-153.
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A Miatyánk —ma

...BIZTATÓ KEZDET...

A Pest megyei Evangélikus Egy nyokról szóló bemutató tanítását a
házmegye április 5-e délelőttjén nagytarcsai
bibliakörösökkel.
gyülekezeti munkások számára A szemléltető eszközök egyszerűsé
konferenciát rendezett Nagytar- ge, a bibliai történet mai alkalmazá
csán. Ez volt az első alkalom, hogy sa gyermeket, felnőttet egyaránt
óta van munkánk és van minden a szokásos és bevált presbiteri, fel megragadott. A nagytarcsai gyüle
napi kenyerünk, nem lett-e úrrá ügyelői, kántori, énekkari és papnéi kezet katechetikai modelljét Gáncs
rajtunk ez a közömbösség?
találkozók mellett sor került a gyü Péter mutatta be. Eligazító, javasla
Egy étteremben megrendezett lekezetekben hűségesen és elkötele tokat is adó szavainak a gyülekezet
díszebéden gyülekezetünk 30 tagja zetten szolgáló önkéntes munkások ben folyó élő gyermekmunka adott
közös, hangosan elmondott imád összehívására. Most a gyermek- hitelt. Bálint József pedagógiai
sággal kezdte el az étkezést, nem munkában segítő laikus szolgatár alapismeretekről szóló beszámolója
kis meglepődést kiváltva ezzel a sak jöttek össze továbbképzésre és közben mindannyian éreztük: a
mellettünk étkező gimnazistákból. tapasztalatcserére. Már a bemutat gyermekek között végzett mun
De nem a meglepődött diákarcok kozás első percei is örömöt és meg- kánkban, hitünk és szeretetünk
gondolkoztattak el, hanem azok hatódottságot tükröztek. Öröm mellett, ezeket sem nélkülözhetjük.
az örömtelen, szenvtelen és unat volt látni-hallani a tinédzser korú Valamennyi előadást eleven, gaz
kozó tekintetek, amelyek egész ott fiatalok csillogó szemét, lelkes sza dag tartalmú megbeszélés követett.
létünk alatt jellemezték őket. vait éppúgy, mint az idősebb gene Keveházi László befejező áhítatá
Mintha a szépen felépített, új étte ráció szeretetre építő, hitet sugárzó ban a legnagyobbra és legfonto
rem, ahol asztalhoz ülhetünk és a bizonyságtevését. A három nemze sabbra irányította figyelmünket: Jé
finom ételeket elfogyaszthatjuk, a déket képviselő 40 testvér jelenléte zus gyermekmunkájára. Az élő
világ legtermészetesebb dolga vol bizonysága volt annak, hogy a lel Krisztus ma is embereket mozgat,
na! Pedig volt már másképpen és készek sokirányú szolgálatukban hív, gyűjt és megtart. A nagytarcsai
lehetne is! Társadalmunk jó rend nincsenek egyedül: Isten ajándékait gyülekezet vendéglátása után azzal
jének köszönhető, hogy most így láttuk magunk körül! Figyelemmel a reménységgel búcsúztunk: biztató
élhetünk. Mindebben Isten jósága és érdeklődéssel hallgattuk Kevehá- kezdet után biztató folytatás követ
és gondviselő szeretete nyilvánul zi Lászlómé az emmausi tanítvá kezik. ..
Eszlényi László
meg hitünk szerint. Amikor tehát
Hozzá imádkozunk és ezt kérjük,
akkor társadalmunk jó rendjéért,
Tóth Árpád
vezetőinkért imádkozunk. Bizony
méltán került új címerünkbe a
mindent átölelő „arany-kalász”.
Ha pedig - mint eddig is - meg
kapjuk a mindennapi kenyeret, há
lás szeretettel vegyük!
Állok az ablak mellett éjszaka,
Weltler Sándor
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd
Távol csillag remegő sugarát.

Mindennapi kenyerünket
A mindennapi kenyér hívő és
nem hívő számára szent dolog.
Különböző oldalról nézzük ugyan,
de mindkét részről nagy becsben
tártjuk. Noha ez a Miatyánk köze
pe, az imádkozok szivében rend
szerint éppen úgy az első helyre
kerül, mint a nem imádkozókéban.
Más dolgokkal kapcsolatban elné
zőbben ítéljük meg jóléti társadal
munk pazarlásait, ám rögtön ke
mény bírálatot mondunk és meg
vetéssel nézünk azokra, akik ke
nyerünket bitangolják. Viszont jó
érzés tölti el akkor a szívünket, ha
láthatjuk megbecsülésének legap
róbb jeleit: a megszegés előtti ke
resztrajzolás szép pillanatát, vagy
a véletlenül leejtett kenyérdárab
megcsókolását, vagy egész egysze
rűen a szép fehér kendőbe történő
betakarását.
A mindennapi kenyér az élet:
testünk nélkülözhetetlen táplálé
ka, múlandó életünk alapvető
szükséglete. Egyikünk számára
sem természetes, mert földübörög
nek érte lépteink, ha nincs és hálás
szívvel nyugtázzuk, ha van. De va
lóban hálás-e a szívünk? Könnyen
kialakul a közöny a természetessé
váló dolgokkal kapcsolatban.
Napjainkban, amikor évtizedek

Bemutatjuk templomainkat

.

tartozik. Alátámasztja ezt a véle
ményt az a tény, hogy 1972-ben a
„Bach Arnstadtban” című, né
met-magyar koprodukciós film
felvételei itt készültek.
A templom időnként esedékessé
váló tatarozásait a gyülekezet min
dig pontosan elvégezte. A legutób
bi tatarozást 1984-ben úgy időzí
tettük, hogy a Lutheránus Világszövetség küldöttei közül többeket
már a megújított templomunkban
fogadhattuk.. . > ......
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A rendező szervek az egyetem
teológiai szekciója és a Keresztyén
Békekonferencia NDK-beli bizott
sága voltak. Leckekönyvemben
még a Frigyes Vilmos egyetem sze
repel. Joggal kapta 1946-ban az új
nevet, hisz W. v. Humboldt volt az
egyetem alapítója és az általános
nyelvészet megalapítója. Olyan ki
váló ember volt, hogy Éurópa
„legnehezebb” nyelvén, magyarul
is beszélt, s Tudományos Akadé
miánk tagja volt. A főbejárat cso
dálatos lépcsőházába belépve egy
sokak által ismert klasszikus mon
dat fogad bennünket: a filozófusok
a világot csak különbözőképpen
magyarázták, de az a feladatunk,
hogy
azt
megváltoztassuk...
A lépcsőn felmenet azért úgy el-

Koszorúelhelyez:ésre készültünk
az egyetem udvarán. Izgalom fo
gott el, hisz vissza emlékeztem ott
egy hősi emlékműre... annak fel
irata egy kicsit a m ásodik világhá
ború egy komponensét is jelentet
te: invictis victi victuri, azaz a legyőzhetetleneknek a most legyő
zőttektől, akik azonban győzni
fognak. Ezt a hősi emlékművet,
amelyet az eljövendő győzteseknek *
állítottak, az udvaron nem talál
tam. Az illuzórikus álmokkal
együtt omladékká lett. Berlin 75
millió köbméter omladékával.
hája tartotta. Meghatódottan
mondott rövid emlékbeszédet
Fink professzor.
Délelőtt H. Müller (Berlin) és E.
Bethge (Wachtberg NSZK) tartot-

szlovák származású evangélikus
vallhatja magáénak. Ezért isten
tiszteleteink két nyelven folynak.
Minden vásárnap és ünnepnap
délelőtt 9-kor szlovák, fél 11-kor
magyar és este szintén magyar is
tentiszteletet tartunk. Minden hét
köznap reggel szlovák istentiszte
letre (modlitbára) gyülekezünk.
Szerdán pedig esténként énektanu
lással és bibliaórával egybekötött
magyar nyelvű istentiszteletet tar
tunk. Szerény, csendes, de komoly
munkával igyekszünk templomun
kat valóban Isten házává tenni és
utódainkra átörökíteni.
Petor János

Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.
Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.
Tanultam én, hogy általszűrve a
Tüdősök finom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom,
jituanA és-osöndben ésTünődve figyelem-,■
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?

* :•

Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?
Ö, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ö, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

Soproni munkássága az egész
város zenei életére is kihatott. Ve
zette a Soproni Szimfonikus Zene
kart, kamaraegyüttesekben vett
részt, kórust vezetett.
1941-ben lett a Zeneművészeti
Főiskola tanára. Elméleti tárgya
kat tanít és vezeti a Bach és Liszt
zenéjével foglalkozó speciális kollé
giumokat. Egy időben a Középis
kolai Énektanár- és Karvezetőkép
ző tanszak vezetője is. A Zenemű
vészeti Főiskolán végzett munkás
sága ugyancsak nagy hatással volt.
növendékeire. A munkára való ne
velés példaképe volt.
Amit eddig elmondottunk róla,
elegendő lenne egy emberéletre.« De
Gárdonyi Zoltán tehetségéből, ere
jéből, munkaszeretetéből sokkal
többre is tellett. Ugyancsak egy
életműre elegendő kompozícióval
ajándékozott meg minket. Úgy
szólván a zene minden műfajában
alkotott valami maradandót. Ezek
közül csupán néhány egyházzenei
alkotást emelünk ki.
Az 1978-ban hazánkban megje
lent „Magyar zsoltárok” c. kötet
ben a 26., 51., 54. és a 107. zsoltár
feldolgozásával szerepel. Megzenésítétte a 45., 46. és a 90. zsoltárt is.
A zsoltárokhoz való kötődését jel
zi, hogy írt orgonára egy Zsoltár
rapszódiát és egy Zsoltár-fantáziát.
Az 1977-ben megjelent evangéli

Koszorúelhelyezés a fasizmus áldozatainak emlékművénél a Humboldt Egyetem
udvarán. Az egyetem tanárainak neve között Bonhoeffer is szerepel...
Előtérben Fink professzor és Fedosi metropolita
FOTÓ: S. Krüger

gondolkodtam, vajon egészen ide tak előadást. Úgy éreztem az elő
gen-e tőlünk ez az egyházon kívüli adások nyomán: önvizsgálatot kell
felismerés?
Egyháztörténetileg tartanunk, hogy mennyire va
nézve az egyház a meglévőt, a stá gyunk szabadok mások számára ,
tus quót szentesítette. De hisz egy mennyire vagyunk segítőkészei? c,
konferenciáról érkeztem, s egy mennyire vagyunk valóban „ég1 ykonferenciára jöttem, amely a val ház a világért”. Radikális kérdési ek
lás nyugati formáját boncolgatta, ezek, ezért gyökeresen kell mf igs a világot a lélek mennyei utazásá újulnunk, a „másokért való F ;mnak várótermeként értelmezte... ber”, azaz Jézus által, hogy ,,h' aszAz bizonyos, hogy úton vagyunk, nálhatók” legyünk. Az idő sül rget!
hogy nincs itt nekünk maradandó A teljes Bonhoefferre kell fi gyelvárosunk. De az is bizonyos, hogy nünk. S Bonhoeffer keresztyén asége
a mi Urunk is útban van, hogy nem steril politikamentes k ereszmegújítsa a világot, hogy hozza a tyénség. Délután T. R. Peters
teljességet, az Isten országát. Jöj (Münster) dominikánus pro' fesszor
jön el a Te országod, ahol nem lesz azokról az impulzusokról, szólt,
könny és fájdalom. Vajon, ha melyeket Bonhoeffer a jel.en szá
mélyről jön a kiáltás nem kell-e mára ad.
Este Fink professzor a francia
valamiképpen a remélt jövőt a je
len ínségébe belehozni? Nem kell-e dómban beszélgetést folytatott
Bonhoeffer rokonaival, a Bethge
- egy kiváló hittudóssal együtt azt vallanunk, hogy bár az egyház házaspárral, s egykori hallgatói
emberei a világot másként értelme val, Schönherr ny. püspiökkel, W.

__________________________ ___________________ :__________
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G árdonyi Z oltán 80 éves
Kevesen tettek annyit a magyar
evangélikus egyházi zenéért, mint
a református Gárdonyi Zoltán. Ze
nepedagógiai tevékenysége, zene
szerzői és tudományos munkássá
ga egyaránt maradandó értéke egy
házunknak is. Evangélikus felesége
révén is kapcsolódik hozzánk.
Budapesten született 1906. ápri
lis 25-én. Édesapja történész pro
fesszor, édesanyja zongoraművész.
Benne mindkettőjük munkássága
folytatódott.
Zeneszerzési tanulmányait Ko
dály Zoltánnál végezte 1923-tól
1927-ig. Ezt követően Berlinben
tanul olyan szellemi nagyságok
nál, mint Paul Hindemith és Ar
nold Schering. Ilyen magas szintű
felkészültség után kerül a Soproni
Evangélikus Tanítóképzőbe zene
tanárnak, 1931-ben. Tíz évet tölt
itt. Keze alól egy egész nemzedék
kitűnően képzett kántor kerül ki.
Tanításának szuggesztív voltára
utal, hogy tanítványai most is
büszkén emlegetik, hogy Gárdo
nyi Zoltán tanítványai voltaké
Mert tőle tanulni rangot jelentett.
Ezzel egy időben az Evangélikus
Teológiai Fakultáson is tanított
egyházi zenét. Lelkészeink ez idő
ben végzett generációja tőle tanul
ta meg, mit jelentett és mit jelent
ma is az, hogy „éneklő egyház”
vagyunk.

II. Befejező rész

Lélektől lélekig

MEZÖBERÉNY II.

(Folytatás az 1. oldalról)
Alder és Pumer) munkáját 1818ban szentelték fel.
1862-ben szentelték fel templo
munk orgonáját, amelyet Saskó
Márton, a Nyitra megyei Brezova
hires orgonaépítő mestere készí
tett. Ez az orgona országos vi
szonylatban is a legjobbak közé

Bonhoeffer-ünnepsegek
a Humboldt egyetemen

kus „Karénekeskönyv”-ben 15 mű
ve szerepel, köztük a „Szelíd sze
med Úr Jézus”, az „Énekesetek az
Úrnak”, az „Isten nékem erőm,
bizodalmám”-,' a „Paradicsomnak
te szép élő fája” kezdetű mű.
Új korálkönyvünk előmunkála
taiból is kivette a részét. Hasznos
tanácsokkal látott el minket, sőt
arra is szakított időt, hogy szemé
lyesen is bekapcsolódjék ebbe a fe
lelősségteljes munkába.
Számos orgonaművével ugyan
csak az egyházi zenét gazdagította.
Tudományos kutatómunkájá
nak középpontjában Bach és Liszt
életműve áll. Liszt műveinek ma
gyarországi összkiadása anyagá
nak felkutatása, közreadása terén
felbecsülhetetlen munkát végez.
Isten iránti .hálával gondolunk
arra, hogy továbbra is munkálko
dik. Szívből kívánjuk, hogy töret
len erővel végezze ezt a munkáját.
Nyolcvanadik születésnapja alkal
mából tiszteletére számos ország
ban rendeznek hangversenyt Svéd
országtól Amerikáig, s természete
sen a Német Szövetségi Köztársa
ságban, ahol jelenleg él. Hazánk
ban Budapesten a Mátyás-temp
lomban és a Szent István Baziliká
ban, Szegeden, Debrecenben lesz
műveiből hangverseny születésnapi
megemlékezésül.
Fasang Árpád

A
SAJTÓOSZTÁLY
KÖZLEMÉNYE!
Értesítjük a Lelkészi H ivatalokat, h o g y
a z e v a n g é lik u s é n e 
keskönyv 3. k ia d á s á 
n a k p o s tá z á s á t a
S a jtó o sz tá ly b efejez
te. Kérjük a Lelkészi
H ivatalokat, h o g y a z
é n e k e sk ö n y v e k á rá t
3Q n a p o n belül szí
v e sk e d je n e k befizet
ni.
Kérjük a g y ü lek e
zeti lelk észek et m ér
jék fel a z e se tle g e s
to v á b b i ig én y ek et é s
arról jú n iu s 15-ig é r
te sítsé k S a jtó o s z tá 
lyunkat. #
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Bonhoeffer tegeli börtönének ablaka. E cellában írta izgalmas leveleit és verseit.

zik, de - Isten megújítására várva,
erről tanúskodva - a világ megvál
toztatását, a struktúrák humanizá
lását igenlenünk kell.
Az ünnepséget a szenátus
teremben Fink professzor nyitotta
meg. Klein professzor, az egyetem
rektora arról beszélt, hogy a bonhoefferi etikától áthatott egyházak
és keresztyének a: marxistákban
őszinte nyűt partnerekre találnak.
S „Bonhoeffer intellektuális becsü
letessége számunkra is jelentős”.
Az ünnepségen dr. Vámos József
professzorral, Akadémiánk dékán
jával és dr. Jánossy Imre, ny. pro
fesszorral (Debrecen) vettünk
részt.

Mächler lelkésszel és e sorok írójá
val.
✓
A búcsúesten az NDK kormá
nya fogadást adott, melyen Engels
professzor miniszterhelyettes, a
Kormány, Klein rektor az Egye
tem, Heinrich főosztályvezető az
Egyházügyi Államtitkárság nevé
ben vett részt.
Igen jó légkörben sokan nyilat
koztak meg, marxisták és keresz
tyének a három kontinensről,
egyértelműen juttatták kifejezésre
azon meggyőződésüket, hogy a bé
ke ügyében minden lehetségest
meg kell tenni. Meg kell tenni hisz
az idő sürget!
Lehel Ferenc
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Hogyan büntet az Isten?

Megbünteti
a hűtlenséget
Izráel valamennyi lakója ismerte
Dávid fiát, Absolont. Mindenki arra
számított, hogy ha Dávid meghal,
ő fogja örökölni a trónt.
Absolon azo n b an nem akart
olyan sokáig várni arra, hogy ural
kodhasson. Sokkal jobban szere
tett volna azonnal hatalom ra ke
rülni. Valójában máris úgy viselke
dett, mintha ó lett volna a király.
Szerzett m agának egy csodaszép
harci kocsit, eléje pom pás lovakat
fogatott, és ezzel közlekedett Jeru 
zsálem utcáin. Az emberek csodál-

ták őt, és egyre többen szerették
volna végre őt látni a trónon. Azt
gondolták, hogy bizonyára jó ural
kodó válik majd belőle.
Sokan keresték fel Dávidot nap
mint nap peres ügyeikkel, hogy ő
tegyen igazságot. Absolon azon
ban itt is résen volt. Még a kapu
ban megállított minden befelé
igyekvőt. Miután alap o san kikér
dezte őket, b arátság o san ezt
mondta: „Lennék csak én a király!
Bizony segítenék rajtatok! De az
apám tól nem várhattok semmi
jót!" (gy gyűjtött m agának híveket
a ravasz királyfi. Amikor aztán elér
kezettnek látta az időt, levetette
álarcát. Követeket küldött szerte
az országba ezzel az üzenettel:
„Ha meghalljátok a kürt szavát,
ezt kiáltsátok: Király lett Absolon
Hebronban!” Ezzel elindította a
felkelést - az apja ellen.
Ezekről az eseményekről Dávid
m aga is ham arosan tudom ást
szerzett. Nagyon elszomorította őt
fia lázadása, de nem akart véron
tást. Inkább úgy döntött: maroknyi

Olvasóink leveleiből

csapatával elhagyja Jeruzsálem et.
Absolon tehát harc nélkül elfoglal
hatta a fővárost, ö azo n b an nem
elégedett meg ennyivel. Harcolni
akart, hogy végre eldőljön, melyi
kük az erősebb. Hiszen amíg az
apja él, mindig lesznek olyanok,
akik az ő pártjára állnak. Ezt pedig
nem tudta volna elviselni. Az alka
lom nem is váratott sokáig m agá
ra. A trónkövetelő királyfi nagy
hadsereg élén a döntő ütközetre
készült..
Ezalatt a fia elől menekülő Dá-

vid is rendbeszedte hadinépét, hi
szen nyilvánvalóvá vált, hogy nem
lehet többé kitérni a harc elől. Az
öreg király m aga is ki ak arta venni
részét a küzdelemből, katonái
azo nban nem engedték. Féltették
szeretett uralkodójuk életét. így
nélküle indult el a csapat, de min
den k atona tudott a király p a ra n 
csáról: A bsolonnak nem eshet
baja!
„,
Ezen a napon eldőlt a hatalom
sorsa. A véres küzdelemben Dávid
harcosai győztek. Az. ellenséges
sereg m aradéka szan aszét futott.
Absolon so rsa m egpecsételődött.
Áldozatául esett saját hatalom éh
ségének.és hűtlenségének. Mene
külés közben ugyanis hosszú h a
jánál fogva belegabalyodott egy
fa lehajló ágaiba, öszvére pedig
kifutott alóla. Itt találtak rá Dávid
katonái, é s uralkodójuk tilalma el
lenére végeztek vele. Tudták,
hogy amíg Absolon él, nem lesz
béke az országban.
Luptákné Hanvay Mária
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É N E K E L JE T E K !
Kantate vasárnapja van. Énekeljetek! - szólít fel bennünket
az ősi zsoltár. A felszólítást szívesen vesszük. Valljuk és vállal
juk, hogy evangélikus égyházunk éneklő egyház. Luther maga Ü|
is jó néhány éneket szerzett. Az éneklésnek és a musica sacra
ápolásának gyülekezeteinkben tradíciója van.
örülünk az új énekeskönyvnek, örülünk annak, hogy la
punkban szinte állandóan olvasunk orgonazenés áhítatokról,
énekkarok szolgálatairól. Az Evangélikus Élet hónapok óta
hozza a gyülekezetek kántorainak fényképét, ő k azok, akik §f
az orgonák mellett évek vagy évtizedek óta hűséggel végzik
szolgálatukat. Kísérik a gyülekezet énekét és ápolják zenei
kultúránkat.
Egyéni kegyességünkben is meghatározó volt mindig az ének.
Egy-két emberöltővel ezelőtt nagyapáink számára az énekes
könyv szinte fontosabb volt, mint a Biblia. A család asztalhoz
telepedve együtt énekelt és imádkozott. A szívükhöz nőtt
énekek őrizték meg bennük a hit igazságait. Örömüket és
kérésüket is egy-egy énekben mondták el az Istennek. S ami
kor meghaltak, velük tették koporsóba az „énekest”. - A szo
kások változnak, de az éneklés szeretete - az énekek kifejező
volta és ereje miatt -, megmaradt.
Mai evaügéliumunkban is énekelnek, mégpedig a gyerekek.
Nem volt ez szokásban. A főpapok és írástudók mégsem ezen
a rendbontáson ütődnek meg. Azon háborodnak fel, amiről
ezek a gyerekek énekelnek. Jézust, mint Messiást dicsérik és
magasztalják. „Hallod, mit mondanak ezek?” - kérdezik.
„Hallom” - feleli Jézus és a 8. zsoltárra utal. Ha a felnőttek
elutasítják Őt és nem adják meg Istennek a dicsőséget, akkor
a gyerekek lesznek azok, akik ezt megteszik. Jézus mindig is
számolt ezzel. Ismerjük rövid imáját: „Magasztallak Atyám,
menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értel
mesek elől és kijelentetted a gyermekeknek”. (Mt 11,25) - '
Jézus nem véletlenül, hanem nagyon is tudatosan állít oda
gyermekeket a felnőttek elé: „Bizony mondom nektek, aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen nem jut be abba”. (Lk 18,17) - A gyerekek
tudnak valamit, amit sok felnőtt nem. 'Tudják, hogy rászorul- j
nak mások vigyázó, megtartó szeretetére. Nem a hiszékenysé
gük a példa, hanem az a feltétlen bizalom, amiben élnek.
A mai evangéliumi történet tehát arra int: énekeljetek hittel
és bizalommal; Nem egyszerűen arról van szó tehát kantate
vasárnapján, hogy őriznünk kell ének és zene kincsünket,
hanem arról, hogy énekeljünk és muzsikáljunk megújult szív
vel. Hittel, mint a gyerekek. Legyen az ének ajkunkon hitval
lás és imádság. Fejezzük ki ezen az ősi módon is szeretetünket,
örömünket, kérésünket Urunk iránt. Hatalmas erő van a
hitből fakadó éneklésben!
Pintér Károly

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk! Köszönjük neked a kántorainkat és az
egyházi ének és zene munkásait.
Légy segítségükre, hogy el ne lankadjanak és
el ne veszítsék buzgóságukat.
Bennünket pedig áldj meg, hogy szívesen és
boldogan énekeljünk megújult szívvel,
dicsérve és magasztalva Téged.
.
Ámen

Lélek s szabad nép

Éneklő család voltunk
Édesapánknak az énekszeretete mellett szép érces hangja
volt. Az éneklést 6 vezette, s mi
édesanyánkkal négyen gyere
kek próbáltuk követni őt. Az
énekszeretete kihatott egész
életvitelünkre.
Legtöbbet a téli időszakban
énekeltünk. Akkor, amikor már
hidegre fordult az idő, zíizmarások, majd havasak lettek a
fák, a táj, s a kemény hidegben
ropogott a hó a talpunk alatt,
melyhez hasonlóan bent a me
leg lakásban a parázsra dobott
fa...
Játszottunk is, „Ki tud töb
bet?" játékot. Egyházi énekek
kel is... Nem díjért folyt a ver
seny, hanem szeretetből és
édesapai, anyai elismerésért Ez nem akart véget érni... Min
den alkalmat mégragadtunk,
hogy mentői több egyházi éne
ket tanuljunk meg.
Azonban hárman testvérek
hiába igyekeztünk, legidősebb
bátyánkat nemhogy utolérni,
de még csak megközelíteni se
lehetett...
Az énekek lelkűnkbe íródtak.
Szné V. P.

Miskolc

Idén, tehát 1986-ban kettős év
fordulója van Berzsenyi Dánielnek.
Születésének 210. és halálának 150.
A kettős évforduló megdobogtatta
a költőért rajongó szíveket és külö
nös szellemi pezsgést idézett elő. El
sőrenden természetesen irodalmi és
művészeti berkekben. Mint a bor
szőlővirágzáskor, úgy jött forrásba
ismét Berzsenyi kultusza. Letöröl
tük műveiről a port, ódái, elégiái
újra bálnyitó muzsikaként hangzot
tak. Egyszóval ismét felfedeztük, s
valami szent fogadkozásba kezd
tünk: nem divatból, de alázatból és
hűségből tartjuk már ezután szinten
örökmécsese olaját.
1985-ben újjászületett a Berzse
nyi Irodalmi és Művészeti Társa
ság. írók és művészek színe-java
azonnal tagjaivá váltak, progra
mok, rendezvények, tervek nyertek
megfogalmazást, s e pillanatban er
ről a Társaságról szólhatunk úgy,
hogy a magyar szellemi élet legaktí
vabb társasága. Első tprmése is
napvilágot látott: a Berzsenyi Kin
cses Emlék-Kalendárium.
Kitűnő gondolat volt így beve
zetni Berzsenyi szellemét és kultu
szát népünk széles rétegeibe! A ka
lendáriumoknak ősi hagyományuk
van. Felújítani ezt a régi hagyo
mányt, dicsérendő ötlet. S ez a Kin
cses Emlék-Kalendárium okosan a
kitaposott utat választotta: naptár

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

ral kezdett, majd elbeszélések
kel,szépírásokkal, költeményekkel
folytatta a több, mint 200 oldalas
olvasmányos anyagot. És hogy meg
ne fáradjon a szem, művészi repro
dukciók törik meg a tipográfiai egy
hangúságot. Nagyjából valamennyi
írás a költővel kapcsolatos, sőt szép
számmal olvashatunk eredeti Ber
zsenyi-írást is benne.
Kissé érződik a kalendáriumon,
hogy sebtében kellett összeállítani,
a szerzők nem rendelkeztek kellő
„érési” idővel. így azután némelyik
írás - értékét tekintve ugyan kiváló
-távol esik Berzsenyi gondolatától.

De talán nem is az a cél vezette a
szerkesztőket, hogy kizárólag Ber
zsenyivel legyének kapcsolatosak a
prózák, költemények, ill. képek.
A magas színvonalú írások közül
kiemelném Kanyar József tanulmá
nyát a Berzsenyi Társaság múltjá
ról, Kiss Dénesnek pedig a múlt évi
alakuló ülésen elhangzott nyitóbe
szédjét. Külön irodalmi csemege Il
lés Endre kis esszéje, Csoóri Sándor
verse. De fel kell figyelnünk Szokolay Sándor és László Gyula vala
mint Sághy Jenő tanulmányaira
csakúgy, mint Nagy László, Jánosy
István, Tornai József, Fodor And
rás stb. verseire. Az olvasó válogat
hat kedvenc írói és írásai közül, s
aligha teszi úgy le a kalendáriumot,
hogy nem gazdagodott általa és ne
jelentett volna különleges szellemi
élményt.
Kiss Dénes így fogalmazott a
Társaság alakuló ülésén: „Munkát
megajánlani és szolgálatot vállalni
jöttünk ide, a szellemi és művészeti
munkaerők önkéntes piacára, ahol
közhaszon lesz a fizetség és a tisz
tesség országló- hatalma.” E meg
ajánlásjegyében állt egybe a Kalen
dárium is, a szerzők, szerkesztők
honorárium nélkül tették asztalra
írásaikát. Az olcsó (56 Ft) kalendá
riumot különösen evangélikus ol
vasóinknak ajánljuk nagy bizalom
mal.
R. P.

„Ne paráználkodj!” Jézus ma
gyarázatában már az az ember is
a paráznaság vádja alá kerül, aki
csak kívánsággal tekint a máséra.
Úgy érzem, amikor Jézus erről be
szél, akkor a hűség fogalmát
akarja értékessé és jelentőssé ten
ni. Nem véletlenül esnek egybe
sok nyelvben a hűség és a hit, a
hűség és a bizalom szavai.
Közösségi élet csak addig van,
amíg benne bizalom és hűség tölti
meg a területeket. A legnagyobb
érték egy férfi és egy nő közössé
gében is a hűség. De ne álljunk le
itt! Ugyanígy ez az igazi érték szü
lő és gyermek, idős és fiatal, veze
tő és beosztott viszonylatában is.
Ha ezen a képen csak a sír mellett
álló emberre tekintünk és arra
gondolunk, hogy nyelvünkben
szólássá vált a „sírig tartó hűség”,
vajon mit mondhatunk? Az el
múlt néhány temetésre gondolok,
amelyen mint lelkész szolgáltam.
Majdnem a felénél keresnem kel
lett egy-egy gyermeket, unokát és
közeli rokont. Azokat, akik még
arra sem méltatták hálóit apjukát-atiyjükat,"Jhogy' á temetésen
megjelenjenek. Hogy legalább ott
a sírnál kiengesztelődjenek és
megbéküljenek. Hogy legalább az
elköszönés pillanatában, valami
lyen értelemben hűségesnek bizo
nyuljanak.
A hűség nem egyenlő és nem
azonos a kitartással. Annál sok
kal több. Más irányból születik és
más irányba tart. A hűség a má
sikra tekint. A hűség így fogal
maz: hadd legyek a másik öröme,
kedvteremtője, megtartója. Hadd
támaszkodjon rám nyugodtan!
A hűség nem elvenni akar, hanem
odaadni. Nem becsületesen áll va
laki mellett, hanem más helyet
önmaga számára el sem tud kép
zelni.
A hűség két ember összekötött
ségében megszülető felfedezés és
felismerés. Nem elméleti alapon
igaz, hanem spontán kialakuló és
csak különleges erőltetés nélkül
fennmaradó viszony.
Szenved napjaink hűsége. Anynyira, amennyire tán sohasem
szenvedett, önmegvalósítást kere
sünk a hűség rovására. Szabadsá
got szeretnénk a másik félredobásával. Előrelépni szeretnénk, de
egyedül. Győzni szeretnénk és
igazságot szerezni, de úgy, hogy
valakinek épp ezzel a lépéssel szű
nik meg az életlehetősége. Ez a
hűség elértéktelenedésének útja.
A hűség körültekintő. Nem
csupán érez, hanem lát is. Képes
arra, hogy belelásson a másik éle
tébe. Még akkor is, ha ez emberileg
lehetetlen. Hányszor elmondjuk ma még megtalálható példák kap
csán - , amikor sok évtizedes há
zasság után elmegy az egyik, hogy
hamarosan követni fogja őt a má
sik is. Nem bírja sokáig egyedül.
Milyen sokszor van igazunk! Isten
különleges ajándéka az, hogy két
ember valóban összekötheti egész
földi életére útját és sorsát. Hatal
mas és felfoghatatlan már egyetlen
ember belső titok- és érzelemtára
is. Mennyivel inkább az egy férfi és
egy nő együttes, összekapcsolt ér
zelemvilága!

A hűség iskolájában a legnehe
zebb letenni az érettségi vizsgát.
Nehéz kilépni a gyermeki szint
alacsonynak tűnő, mégis egyedien
varázslatos világából. Majdnem
iskolás gyermekem „feleségszerző
útjainak” bonyodalmait átélve
eszembe jut az első, a nagy szere
lem ígéretvilága, az „örökké ve
led” korai megéneklése s az élet
valóságának rengeteg árnyékos és
napos területe. Milyen félelmetes
gyorsasággal születnek meg a hű
ség ígéretei, és már az első próba
kőnél odatelepszik mellé az oldal
pillantás is: a változatos élet gyö
nyörűsége ad csak igazán nap
fényt az életnek. Mindig meg kell
tanulni a keserves leckét kicsiben
és nagyban: a hűség iskolájában
való megbukás nem egy ellenőr
zőbe írt jegy csupán, hanem a szí
vünkbe került seb, amit emlék
ként vagy karambolos sérülésként
hordoznunk kell s ami néha na
gyon fáj.
Nem véletlen Jézus radikális til
tása és figyelmeztetése, hiszen pil
lanatok alatt válik a családi ott
hon pökollá, a férfiút szív üressé,j
a női szív könnyűvé, a reménnyel
és tervvel indult „holtomig-holtodig” gyűlöletes kényszerzub
bonnyá. Minden elkezdett és meg
épített hűségvár leomlása nagy ro
bajjal jár. Veszélyezteti a környe
zetet, a benne és a körülötte élő
ket.
Gondolkodjunk el egy pillanat
nyi időre, hogy életünk hűsége
evilági valóság-e vagy sírparton
áttolt, óriási hiány? Jézus a mi hű
ségünket most kéri. A jelenések
könyvének éneke. egyértelműen
vall: „Légy hű mindhalálig...” (Jel
2,10). Ehhez számomra a legna
gyobb erőforrást régi énekünk
csendesen biztató mondata adja:
Jézus, hű vezér... Az ő hűsége
még az én életemben is csodákra
képes.
Mielőtt újra elfelejtenénk ezt a
szót, néhány kérdésben mérlegel
jük hűségünket! Hogy annyira ne
legyen fájdalmas, tegyük feltételes
módba a kérdéseket!
- Kinek fájna a hűtlenségem?
- Próbáltam már az ánnadóban
is megkeresni az új fényt?
- Abbahagytam már valamit
azért, mert folytatása életveszélyes
lett volna?
- Amikor kiábrándultam, meg
álltam egy pillanatra levegőt ven
ni... és csak utána mondtam ki az
ítéletet?
- Ha krízisbe kerülne az életem,
lenne annyi hitem, hogy az imád
ság lenne az első mozdulatom a
rendezés útján?
- Megbecsülöm azokat, akik
hűségesek hozzám?
- Kértem már valaha, hogy Is
ten őrizzen meg a hűségben?
- Ha eltévedne a tekintetem és
a szívem, engedném, hogy testvéri
kezek visszavezessenek a hűség
asztalához?
Egy idős ember a temetőben...
vajon elmenőben mire gondol
hat... talán arra, hogy az idő le
járt, elmúlt... a hűség még most is
érték maradt...
Szabó Lajos

E vangélikus
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Kétségtelen tény, hogy a leg
utóbbi időkben sok minden kérdé
sessé és kérdéssé lett keresztyén
életünkben, ami korábban magá
tól értődőnek, „természetesnek”
tűnt. Nemcsak az istentiszteletre
járás, a gyülekezeti alkalmakba
való bekapcsolódás terén tapasz
talhatjuk ezt, de így vagyunk az
imádkozással is. Ezért kell a Hús
vét utáni 5. vasárnapon, az imád
ság vasárnapján, amelyet hagyo
mányosan Rogate vasárnapjának
nevezünk, először kérdeznünk, és
megkérdeztetnünk.
Szoktunk-e imádkozni? Szívesen
imádkozunk-e? Tanítj uk-e gyerme
keinket, unokáinkat imádkozni,
ahogyan minket tanítottak egykor?
Vagy talán terhes kötelességgé lett
az imádság, amely csak arra jó,
hogy Istent lekenyerezzük, hogy 0
megelégedett legyen velünk? Vagy
talán le is szoktunk az imádságról
teljesen? Igaz, egy ideig nyugtalan
volt a lelkiismeretünk, amikor
imádság nélkül ültünk asztalhoz,
aludtunk el este, vagy más megszo
kott alkalmak kihasználatlanul
múltak el; de most már a lelkiisme
retünk is hallgat, beletörődött? Az
is lehet, hogy hiábavaló, felesleges
dolognak tartjuk az imádságot,
gyermekes dolognak, amelyből ki
nőttünk? Vagy az a helyzet, hogy
a napi hajszában túlságosan elfára
dunk ahhoz, hogy maradjon időnk,
■erőnk az imádkozáshoz?

D sid a J e n ő

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyám at! '
Amíg 6 véd engem , nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke c sa k érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyám at.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
im ádság száll Hozzád, gyerm ekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely c sak értem d o b b an
- itt e földön senki sem szerethet jobban! Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyám at.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalm adat, v igaszodat várja.
Leborulva kérlek: g ondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
l N agy-nagy b á n a tu k a t tak ard el, tem esd el!
Áldd
Áldd
Áldd
Áldd

meg
meg
meg
meg

éd esan y ám járását-kelését,
könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
im ádságát, melyben el nem fárad,
két kezeddel az Édesanyám at!

Halld m eg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

SZERKESZTŐSÉGI INTERJÚ DR. NAGY GYULA PÜSPÖKKEL
EGYHÁZUNK ÖKUMENIKUS KAPCSOLATAIRÓL

Sokoldalú és erősödő, közvetlen
kapcsolataink vannak elsősorban
néhány szomszédos egyházzal, de
Európa távolabbi egyházaival is.
Ezenkívül - a nemzetközi egyházi
szervezeteken- keresztül - aktív
módon részt veszünk a világ evangélikussága és a világ-ökumené
életében is. Az 1984-es budapesti
evangélikus világtalálkozó után
még inkább elmondhatjuk: benne
élünk és szolgálunk a világ keresz
tyénségében.
Ma nemcsak az embervilág él
sorsközösségben, hanem a világ
keresztyénsége is. Közösek a
gondjaink és közösek a feladata
ink. Tanulnunk kell egymástól és
szolgálattal tartozunk egymásnak.
Újra meg újra ablakot kell nyit
nunk, ajtót kell tárnunk egymás
felé.
- Püspök úr tagja az Egyházak
Világtanácsa vezető testületének,
de ugyanakkor részt vesz más nem
zetközi egyházi szervezetek munká
jában is. Milyen kérdéseket, felada

tokat lát ma a legfontosabbnak a
világ keresztyénségében?

Sok egyéb kérdés mellett két
központi témát kell említenem. Az
egyik az „ökumenizmus” nagy té
mája: a szétszakadt, sok egyházra
oszlott keresztyénség, Krisztus kö
vetői, együttműködésének, egysé
gének a kérdése. A másik: a keresz
tyén szeretet mai legfontosabb fel
adatai a világban, a béke és az
igazságosság szolgálata. Minden
más, közös kérdésünk végered
ményben ezzel a kettővel áll össze
függésben.
- M i várható az ökumenikus vi
lágmozgalomban, az egyházak kö
zö tti kapcsolatok területén?-

A XX. század „az ökumenikus
mozgalom évszázada”. Sok évszá
zados szembenállás, az egymástól
való elidegenedés után a világ egy
házai azt keresik, ami a közös
Krisztus-hitben is, a keresztyén
szeretet és szolgálat területén is,
összeköti őket egymással.. Csak
nem ötvenéves már az Egyházak
Világtanácsa, háromszázhat egy
házunk száz országra és hat világ
részre kiterjedő közös, ökumeni
kus szervezete. Több mint húsz év
óta a római katolikus egyház is
részt vesz az ökumenikus világ

mozgalomban. A legígéretesebbjei
az évszázados ellentétek csökken
tésére a sokat emlgetett „Limairat”. Ez a keresztség, az úrvacsora
és az egyházi szolgálat kérdéseiben
próbálja erősíteni az egyházak kö
zötti .egységet. Az ökumenikus
mozgalom célja ma már nem egy
egységes világ-egyház, hanem az
egyházak olyan közössége, amely
ben mindegyik elismeri a másikat
Krisztus egy anyaszentegyháza
tagjának, elismeri a másik egyház
által végrehajtott keresztséget,
gyakorolt lelkészi szolgálatot és ki
szolgáltatott úrvacsorát. Az elmúlt
évtizedekben mindenütt a világon
sokat javultak az egyházak kapcso
latai egymással, sokat változott az
„ökumenikus klíma”. De még sok
fáradozásra van szükség és hosszú
út kell ahhoz, hogy az „egyházak
közössége” megvalósulhasson.
- M ik a világ-keresztyénség leg
fontosabb, legtöbbet vitatott kérdé
sei ma a másik területen, a keresz
tyén szeretet és szolgálat területén?

A „béke-világzsinat” vitája jelzi
az első nagy feladatunkat: az egy
házak felelősségét és fokozódó
részvételét egy nukleáris világhá
ború elhárításában, Isten teremtett
világa védelmében. A világ meg
maradásáért, békéjéért folytatott
mai drámai küzdelem azonban
egyúttal egy igazságosabb világ
rendért, az éhező és szenvedő or
szágokért, százmilliókért is folyik.
Igazságosság nélkül nincs igazi bé
ke a világban. De a béke nélkül
sincs remény arra, hogy segíteni
tudjunk a mérhetetlenül sok szen
vedésen, a népek között. Az evan
gélium hirdetésétől - ezt vallják
ma a világ egyházai - elválasztha
tatlan a keresztyén szeretet segítő
szolgálata mindenütt, ahol retteg
nek a világpusztulástól, ahol éhez
nek, szenvednek az emberek és
ahol haldoklik a természet, Isten
teremtett világa.
- Milyen jelentős nemzetközi
egyházi események várhatók a kö
vetkező évek során?

Az említett és remélhetőleg meg

\

Aki tehát imádkozni akar, vizsgálja m eg magát, hogy
csakugyan hiszi-e, vagy pedig kétli a meghallgatást.
Ha úgy találja, hogy kételkedik benne, vagy bizony
talan ábrándnak, m erész kalandnak tartja, akkor
im ádsága sem m i. Mert a szív e zárva maradt. Ezért
nem tud a z Isten sem m i bizonyosat adni beléje. Mint
ahogy sem m it sem adhatunk a z olyan em bernek, aki
nem nyújtja ki a kezét. Gondold meg, hogy esnék
neked, ha valaki fáradtig kérne tőled valamit, a vé
gén pedig a zt mondaná: nem hiszem , hogy m egka
pom tőled? Holott m egígérted néki. (Luther)

\ ______________

Imádkozhatunk

Fotó: Detre

Sok kifogást találhatunk. S az a
legnagyobb baj, hogy ezekkel a
magyarázkodásokkal félre is tud
juk magunkat vezetni. Igen, félre
vezetni, mert egyetlenegy valódi
oka van mindig annak, ha megrestül, elfárad az imádságunk, vagy el
is pusztul imádkozó életünk. Lu
ther mondja: „Az imádság egyedül
a hit műve”. Az imádság megrestülésének igazi oka tehát a megren

„aBenne
élünk és szolgálunk
világ keresztyénségében”

Fotó: Zafónd András

- A hazai egyházi élet hírei mel
lett gyakran esik szó lapunk hasáb
jain más országok, világrészek egy
házairól. M ilyennek látja Püspök
úr evangélikus egyházunk nemzet
közi ökumenikus kapcsolatait?

ÁRA: 5,50 Ft

------------------------------------- -

valósuló „béke-világzsinat” mel
lett egy sor fontos ökumenikus ese
mény van előkészületben. Még ez
év őszén összeül Skóciában az
Európai Egyházak Konferenciája
- száztizenhat európai egyház nagygyűlése. Fő témája ez lesz:
(Folytatás a 3. oldalon)

A m erikai b ék ó cso p o rt
M a g y a ro rszá g o n
A Baráti Kapcsolat (The
Friendship Force) elnevezésű
amerikai szervezet minnesotai
43 fős csoportja április 15-29.
között az Egyházközi Békebi
zottság és a Magyarországi
Egyházak ökumenikus Taná
csának meghívására látogatást
tett Magyarországon. Az itttartózkodásuk során április 17én a Református Zsinati Irodá
székházában az ökumenikus
Tanács és az Egyházközi Béke
bizottság vezetői fogadták az
amerikai csoportot Dr. Nagy
Gyula evangélikus püspök, az
ökumenikus Tanács alelnöke
tájékoztatót tartott az egyhá
zak életéről és szolgálatáról.
Előadását mintegy kétórás
élénk eszmecsere követte.
Április 18-án délelőtt Bara
bás Miklós, az Országos Béke
tanács főtitkára, délután pedig
Juhász Róbert, a Hazafias
Népfront titkára fogadta a Ba
ráti Kapcsolat nevű küldöttsé
get. A találkozón tájékoztatták
őket társadalmi életünk idősze
rű kérdéseiről.
Április 19-én este 21 lelkész
házaspár látta otthonában ven
dégül a csoport tagjait. A bu
dapesti program záróalkalma
ként április 20-án az amerikai
vendégek fogadást adtak a ma
gyar vendéglátók tiszteletére.
Április 21-től a csoport vidé
ki kőrútra indult, melynek so
rán hazánk nevezetességeivel is
merkedtek meg.

dült, elerőtlenedett vagy éppen
meghalt hit. Ne keressünk kifogá
sokat, ha azt tapasztaljuk, hogy
beteg imádkozó életünk, hanem
kérjük sürgősen Istent, hogy jöjjön
segítségünkre Szentleikével, erősít
se meg elfáradt, megrestült hitün
ket. Mert ha az iránta való bizalom
ban újra lángra gyúl szívünk, akkor
többé nem kötelesség az imádság,
hanem nagyszerű lehetőség.

’_______ __ J

Értsük jól: Imádkoznunk nem
kell, hanem szabad! Istenhez,
mennyei Atyánkhoz jöhetünk, vele
beszélgethetünk imádságunkban,
elmondhatjuk neki, ami szívünk
ben van, kéréseinkkel is szabad
ostromolnunk őt. És ha azt gon
dolnánk, nincs értelme imádsá
gunknak, halljuk meg Jézus bizta
tását, hogy Isten nemcsak hallja
imádságunkat, hanem kész arra is,
hogy meghallgassa. így nemcsak,
hogy van értelme az imádságnak,
hanem az Istennek csodálatos
nagy ajándéka, amelyet örömmel
és szorgalmasan használhatunk.
Krisztus Urunk ébreszt ben
nünk bátorságot az imádkozás
hoz: „Kérjetek, és adatik nektek”
(Mt 7,7); „Mindazt, amit hittel
kértek imádságotokban, megkap
játok.” (Mt 21,22) Ezekbe a csodá
latos ígéretekbe kapaszkodhatunk
és szaván foghatjuk Istent, hivat
kozhatunk ígéreteire, „mert az Úr
igéje igaz, s amit ígér, azt meg
tartja.”
Ne halogassuk tehát! Az imád
ság iskolájába azonnal beléphe
tünk. Figyeljünk Jézus szavára,
ígéreteire, Istennek benne megmu
tatott szeretetére, s akkor nem pa
rancsra mondott, nem megszokás
ból elhadart, lelketlenül odavetett
szó, hanem gyermeki bizalommal
elmondott megszólítás lesz: Mi
Atyánk... Mert nekünk szabad így
imádkoznunk!
Ittzés János

/r

így kezdődött
az európai
keresztyénség
- hol tart ma?

Egy vérből teremtve
- egyetértésben
lakozva egyetlen célt keresve

ApCsel 17,24-28
Pál apostol európai missziói út
járól csak egy prédikáció maradt
fenn. Éppen az athéni Areopagoszon elmondott. Biztosan sajátos
helye és jelentősége volt ennek a
missziói igehirdetésnek a keresz
tyénség terjedése első évtizedeiben,
azért került bele az apostoli kor
történelemkönyvébe. Éz valóban
mintája lehet minden idők missziói
igehirdetésének. Érdemes egy ki
csit elmélyedni benne.
Pál szívének mentő szeretete lát
szik meg abban, hogyan keresi
meg a kapcsolópontot hallgatói
hoz. Elismeri a pogányságban is
meglevő nagy vágyakozást Isten
után, pogány költőket idéz, akik
- ha pantheista értelemben is - Is
ten mindenüttjelenvalóságát hirde
tik. Erre hivatkozhat Pál az athéni
tudós világ központjában bölcse
lők, művészek, városbírák, írók
rangos gyülekezete előtt. De Pál
ott sem hallgatja el, hogy a pogányok tévelyegnek, amikor Istent
aranyban, márványban, művészi
alkotások formájában vélik kezük
ügyébe vonni. Isten élő, személyes
hatalom, aki teremtette és fenn
tartja a világot. „Nem lakik ember
kéz alkotta templomokban, nem
szorul emberkéz szolgálatára, mint
ha szűkölködne valami nélkül; mi
vel Ő ad mindenkinek életet, lehele
tet és mindent."

Pál Isten egy-voltának meghir
detése mellett - sokisten-imádó
pogányok hallatára — meghirdeti
az emberi nem egységét is. Szinte
programot ad egy sok népű föld
rész, fajilag, nyelvileg, szokások
ban és kultúrában nagyon tarka
lakosságú birodalom számára.
Már az első keresztyén missziói
igehirdetésében benne van a leen
dő Európa programja előre látva a
földrész minden később jelentkező
problémáját, „isten az egész embe

ri nemet egy vérből teremtette, hogy
lakjon a fö ld egész felszínén, meghatárózta elrendelt idejüket és la
kóhelyük határait, hogy keressék
az Istent, hátha kitapinthatják és
megtalálhatják, hiszen nincs is
messzire egyiküktől sem."

Egy vérből teremtve - egyetér
tésben lakozva - egy célt keresve!
Ezzel Isten a jövő kulcsát adja
Európa kezébe: ha használja, bol
dog jövő tárul elé, ha elveti, sok
fájdalmat, veszteséget, pusztulást
von magára.
Ma minden felelős emberre rá
nehezedik Európa megosztottsá
ga. Húsba-vérbe vágó ellentétek,
testvéreket megosztó határok, kö
nyörtelen érdekellentétek mélyítik
a szakadékokat. Mi, egyházi em
berek, dédelgetjük magunkban a
gondolatot, hogy mégis a keresz
tyénség az a front, mely képes áthi
dalni a szakadékokat, és hidat ver
ni nyelvi, politikai, társadalmi kü
lönbségek fölé. De megfelel-e való
ban a mai keresztyénség ennek az
elvárásnak? Nem szabdalják-e ré
szekre ugyanilyen ellentétek az
egyházat is? Van-e egyáltalán
olyan meg°sztó tényező, ami az
egyház testébe ne vágna bele? És
nemcsak a tanításbeli különbségek
mentén, hanem egy-egy hitvallá
son, sokszor gyülekezeten belül is.
Az areopágoszi beszéd nagy ívű
programja örök lecke marad az
egyház számára is, és kemény vizs
gatétel mai gyülekezeti tagok, mai
hívők számára is. Pál prédikációjá
ból változtatás nélkül átvehetjük a
pogány költőktől vett idézetet:
„Bizony az ő nemzetsége vagyunk!”

Megtöltve azt a keresztyén hit biz
tatásával, ajándékával, kitünteté
sével és kötelezésével. És szolgálva
az egy vérből teremtett emberi
nemnek egyetértésben az egy Is
tent keresve.
Csepregi Béla
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„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat
tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.”
(Zsolt 98,1)
Vasárnap - „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük
őt!” Jel 19,7 | | Móz 20,3 - Mt 11,25-30 - Zsolt 98)
Öröm - ujj ongás - dicsőítés. Éreznünk kell, hogy
több ez az Istennek mondott köszönetnél. Még a
hála érzéséné l is. Ismerjük-e az Isten előtt való lebo
mlás mozduliatát, a dicsőítés dallamát? Öröm nélkül
szegény az életünk. Dicsőítés nélkül szánalomra
méltó az istenhitünk.
Hétfő - „Nem ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy
elmenjetek é:s gyümölcsöt teremjetek, és megmarad
jon a ti gyümölcsötök.” Jn 15,16 (Ézs 41,9 - Jak
1,17-21 - Ef 6,10—17)
Hányszor voltunk már bizonytalanok! És milyen
sokszor leszünk még! Hitben, pályában, életvezetés
ben, gondolkodásmódban, tettekben. Keserves álla
pot. Igazán semmiféle emberi erő nem vezet ki belőle. Egyetlen hatalom van, amely eloszlatja bizonyta
lanságunkat. Jézus szava: nem ti döntöttetek. Én
választottalak titeket.
Keddi - „Boldogok, akik házadban laknak, szünte
lenül dicsérhetnek téged.” Zsolt 84,5 (Jel 22,3-4 ApCsel 16,23-34 - Ef 6,18-24)
Szüntelenül dicsérni őt. Tudjuk-e, hogy ez lesz a
holnapunk egyetlen programja. Biztos holnap ez.
Maga Jézus ígéri. Elkezdhetjük hát szorgalmasan
tanulni, hogy mire legfőbb tevékenységünkké válik,
addigra biztosan elsajátítsuk.
Szerda - „Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem,
hogy te vagy a Krisztus az Isten Fia, akinek el kell
jönnie a világba.” Jn 11,27 (Zsolt 100,3 - Lk
19,37-40 - Jn 14,1-7)

L

Hitvallás Márta szava. Kétségtelenül az. Hitvallás
templomban, baráti beszélgetésben, nyílt kérdésre
válaszolva, tettekbe rejtve. Hány és hány formája,
alkalma van! Amikor Márta kimondja, könnyes a
szeme. A testvérét gyászolja. Vajon őszinte-e a hit
vallásunk bajban, fájdalomban, temetőben?
Csütörtök - „Akik félitek az Urat, az Úrban bízza
tok!” Zsolt 115,11 (Jel 7,10 - Mt 21,18-22 - Jn
14,8-14)
Micsoda szörnyűség volna félni az Urat és még
sem bízni benne! Döntései helyességében; irántunk
való hűségében; szava megbízható voltában; ígéretei
teljesülésében. Minden bizonnyal itt van a rendte
remtés ideje. Maradjon az istenfélelem és tűnjön a
bizalmatlanság!
Péntek - „Erős torony az Úr neve, odafut az igaz,
és védelmet talál.” Péld 18,10 (1 Jn 4,15 - 1 Kor
2 ,6 - 1 0 - Jn 14,15-21)
Erős vár a mi Istenünk! Nálunk még használatos
fajtája a köszönésnek. Kár lenne, ha kipusztulna.
Mert emlékeztet arra, hogy sohasem szabad védte
lennek, kiszolgáltatottnak és árvának éreznünk ma
gunkat. Odamenekülhetünk hozzá, aki igazi oltal
mat nyújt.
Szombat - „Igazságot szolgáltat az elnyomottak
nak, kiszabadítja a foglyokat az Úr.” Zsolt 146,7
(Lk 4,18.19.21. - 1 Sám 16,14-23 - Jn 14,22-26)
Milyen jó annak a védő kezét magunk fölött tud
ni, aki mindig azokat oltalmazza, akikről mások
elfeledkeznek vagy akiket nem akarnak megvédeni.
Meneküljünk is hozzá, mert ő valóban az igazság és
a szabadulás forrása. De tanuljunk is tőle! Vigyáz
zunk, nehogy a szolgák másként érezzenek és más
ként viselkedjenek, mint ahogyan azt Uruk teszi!
Szabóné Mátrai Marianna

Levél alkoholügyben egy intézetbe...
Ke dves Zsolt!
/Feleséged, Mónika, továbbította
hozzám, nekem irt leveledet. Nem is
gondolod, mekkora örömöt szerez
teti vele! Amikor egyre inkább iszá, kossá váltál és egyre szomorúbb
i iolgok történtek Veled és Nálatok,
ti öbb levelet is írtam Neked. Egyikre
se *lm válaszoltál. M ost már tudom,
mi :ért. A z alkohol annyira eltompítot ta agyadat, hogy képtelen voltál
egy ' valamirevaló levelet fogalmazni
és n megírni. Munkára já rtá l is, nem
is. . Botrányok, rendőrségi ügyek
volta k veled. A z már nem is volt
norm . ális, józan emberi élet, amit
veled az alkohol tett. Sok-sok ezer
szesztt fivéreddel együtt súlyos
gond v. oltál Te is a társadalom és a
családo 'd nyakán. M ost pedig már
betegségedből annyira gyógyultál,
hogy értelm es, csillagos ötös levelet
tudtál nekem fogalmazni és írni.
Köszönöm leveledet elsősorban Is
tennek, az után Neked.
Panaszkodsz, hogy bizony - f ő 
képpen az elején - szigorú és ke
mény volt a z intézeti élet. Látod,
most legaUíbb megérted, hogy M ó
nika és kislányaid éveken át mit
szenvedtek miattad! M it gondolsz,
olyan könnyen el lehet és el tudják
felejteni a zo k a t a borzalmas estéket
és éjszakákat, amiket részegen
okoztál családodnak? De örülök,
hogy Isten k emény és szigorú kézzel
odajuttatott, hogy gyógyulsz, sőt
már olyan tartalm as levelet tudtál
nekem írni, m int amit kaptam Tő
led. Pedig mennyire nem akartál
odamenni!
Bocsáss meg, ha m ost emlékezem
és Téged is emlékeztetlek legutolsó
találkozásunkra. Jó és hasznos do
log emlékezni, ha már gyógyulófél
ben van az ember. Jó visszanézni a
szabadulás útjára!
Amikor megérkeztem H ozzátok
- , éppen nem voltál otthon. A nap
pali szobában feszült, fo jto tt hangu
latot éreztem. A levegő félelemmel
volt tele. Vajon mikor és hogyan
érsz haza? Mónika sápadtan és k i
merültén az asztalnál ült és kötött.
Nyakán és karján hatalmas kék fo l
tok - ütéseid nyomai. Kislányaid
leckéjüket írták. Vidámság helyett
halkan suttogtak. M egszokták már
ezt az ijedt családi légkört. Lassan
alkonyodott.
Végre
hazaértél.
Csetlő-botló járással beléptél a szo
bába. L á tta d volna családod arcán
az ijedt félelm et! Osszenéztek - és
már a legkisebbik is tisztában volt
azzal, hogy m i volt és mi lesz. M ó
nika arcán végtelen csömör és halá
los fáradtság ült. Nem köszöntél,
csak durva hangon az újságot köve
telted. Ekkor léptem oda Hozzád.
Egy pillanatra meglepődtél, de a
szeszgőz nem engedett örülni. El
mondtam látogatásom célját: sze

retnélek elvinni egy evangéliumi maid rángatóztak, fejed, egész tes
ted vibrált.
iszákosmentő konferenciára. Kicsit
Átöleltelek és leültettelek. Kime
vázoltam a tervet, az odajutás lehe
rültél
nagy jelenetedben. Kislányaid
tőségét.
óvóhelyükrőlfigyeltek,
Mónika p e
Ideges lettél, indulatos. „En nem
dig
arcát
két
tenyerébe
takarta és
megyek sehová! Nem vagyok alko
holista, vegyétek tudomásul! Ez a nagyon mélyen, szaggatottan felsó
hülye nő gyaláz... Persze, tudom mi hajtott, amint a sírás után szoktunk
a célja, meg akar tőlem szabadul fájón sóhajtani. Közben egészen sö
tét lett a szobában. Ijesztő, hátbor
ni!" - mondtad. Csendben, nyugod
zongató
sötét. Hová vezet ez az út?
tan válaszoltam. De akkor már lát
M
i
lesz
ezzel
a családdal?
tam, hogy az alkohol feszíti az
Zsolti, így volt! Sokszor, nagyon
agyadat. Hiába volt minden halk,
sokszor így volt! M ost pedig Isten
értelmes beszéd. Fogtad a szenesla
megajándékozott minket leveleddel,
pátot és elkezdtél ordítozni. Szidtál,
írod, hogy mióta ott vagy, jó félév
okoltál mindenkit. H ajszoltad a
óta alkohol nem volt a szádban.
magad igazát. A lapáttal hadonász
Dolgozol. Szereted a munkádat.
tál arcom előtt. Mocskos, trágár
M ég gyűjteni is tudtál egy kis pénzt.
szavak folytak, sőt áradtak belőled.
Aludni is tudsz már. Sokat olvasol.
„Majd én megmutatom! Vegyétek
Gyógyulásod egyenletes. Rendes
tudomásul, nem megyek sehová.
m agaviselted jutalmaként kará
Elegem van a prédikációkból, a
csonyra egy hétre hazajöhetsz!
szent dumákból! Nem megyek
Nyomban elképzeltem ezt az idei
Nagyfára sem. Ez az én otthonom,
karácsonyt nálatok. A karácsonyfa
itt minden az enyém! Nem hagyom
alatt, gyertyafényben, Mónika m el
magam félretenni! Van nekem
lett ülve előveszed édesanyád N eked
eszem, tudom én, m it beszélek!" hagyott bibliáját. ( K i tudja, mikor
ordítoztad. Kislányaid ekkor már a
volt utoljára a kezedben?!) Előke
szoba sarkában lévő asztal alá búj
resed Jézus születése történetét.
tak. Döbbent arccal onnan néztek,
A családi kör szeretetében megele
amint egyre félelmetesebben üvöltö
venedik a betlehemi éjszaka csodá
zöl és káromkodsz a szoba közepén. ja . Halljátok az angyalok szavát:
Mint valami óvóhelyről lesték, mi
„Ne féljetek! N agy örömöt hirdetek
kor rontasz neki feleségednek vagy nektek... Üdvözítő, Szabadító szü
nekem.
letett ma néktek, az ÚR Krisz
- Értsd meg, Zsolti, jó t akarok tus!. .."
neked! Ez már nem élet így kínlód
No de menjünk vissza a mába. M i
ni. Te súlyos beteg vagy! N ézz csak
is történt veled? E zt írod: „Egy tisz
tükörbe, olyan vagy, mint egy ha
ta pillanatban döntöttem, hogy
lott! H át nem érzed a testi és lelki mégis elmegyek!..." Bizonyos va
elváltozásokat magadban? Szeret gyok abban, hogy ez az elhatározás
ném, ha találkoznál a Gyógyító,
nem magadtól jö tt. Isten munkálja
Szabadító Jézussal, aki hív és vár bennünk még az akarást is! Elkép
téged is! M ás lesz az életed! Beje
zelhetetlen az O hatalma és végtelen
lentettelek már! Szombaton me
a szeretete! Lelke által O adta azt
gyünk!
az indítást, azt a bizonyos szikrát,
Erre mintha kígyó mart volna gyújtást - és elindított az intézetbe.
beléd. M ég vadabbal káromkodtál.
Úgy gondolom, hogy nem is az inté
Ámultam szíved trágár szókincsé zetbe, hanem Jézus felé. O kihívott
nek gazdagságán. H át ez van ben és meg akar gyógyítani. Ha pedig
ned? Dülöngve álltái előttem, majd elalvásod előtt, képzeletben hazavadul az asztalra vágtad a szenes szállva elgondolkoznál azon, hogy
lapátot és megfogtad a vállaimat.
mégis hogyan lehetett mindez, ho
Alkoholos szád bűze megcsapott, gyan kerültél oda, hogyan tudtál
szem ed fénye és zavart tompasága szakítani régi életeddel és a halálos
megdöbbentett. Ekkor vettem észre méreggel, az alkohollal?...
hátad mögött a falon a Jeruzsálem
Megírom Neked! Úgy, hogy M ó
fö lö tt szomorkodó Jézus nagy ke
nika és leányaid, én is és még na
retes képét. Te hátat fordítottál a gyon sokan kitartóan imádkoztunk
képnek. En nem hiszek a könnyező érted is! M i hiszünk az imádság
M ária-képekben, de akkor, ami fantasztikus erejében és lehetőségé
kor arcodról a Jézus-képre pillan ben!
tottam - mintha Jézus arcán nagy
Zsolti! Köszönöm leveledet. Sok
könnycseppet láttam volna lepereg szolgálatom miatt nem tudlak kará
ni. Jobb kezed fe lö l pedig a falon
csonykor meglátogatni Benneteket.
édesanyád készítette fa li ige vallot
De hiszem, hogy ad majd alkalmat
ta szép .keretben: „Erős vár a mi Isten a látogatásra és akkor egy új
Istenünk!” (T e akkor már nem
akaratú, egy más, élő és feltám a
voltál az erős várban!) A színes
dott Zsoltot ölelhetek a szívemre!
gobelin kép fö lö tt pedig a virágos
Háziáldás függött. „Hol hit - ott
Meleg szeretettel ölel barátod
szeretet... hol Isten... o tt szükség
Sfimeghy József
nincsen!" S zád reszketett, arciz

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. április 27-én
Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácshá
zi Zelma, de. II. (úrv.) Hafenscher Károly,
du. 6. orgonazenés áhítat: Pintér Károly.
Fasor de. II. (úrv.) Konfirmáció: Szirmai
Zoltán, du. 6. ifjúsági istentisztelet: Szirmai
Zoltán. Üllői út 24. de. fél l l . Kertész Géza
Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész
Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál
Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33.
de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó
Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos.
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Reuss András, du.
4. szeretetvendégség. Váci út 129. de. negyed
10. Reuss András. Frangepán u. 43. de. 8.
Reuss András. Cjpest de. 10. Blázy Lajos.
Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet.
Soroksár-Üjtélep de. fél 9. Pintémé Nagy
Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán.
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerie-telep de. 8.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik
László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. fél 11.
Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de.
fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Soly
már Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa Pál. Rá
koscsaba de. 9. Kosa László. Rákosliget de.
11. Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél 11.
Kosa Pál.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
lós, de. fél 11. (német), de. í l . (úrv.) Konfir
máció: Szebik Imre, du. 6. Cantate-est (Ma
docsai Miklós). Torockó tér de. fél 9. Laborczy Zoltán. Óbuda de. 10. Görög Tibor.
XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy
Tamás, de. 11. Konfirmáció (úrv.): Kősze
ghy Tamás, du. fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11.
Buczolich Márta. Budakeszi de. 8. Buczolich
Márta. Kelenföld de. 8. (úrv.) Missura Tibor,
de. 11. (úrv.) Missura Tibor, du. 6. Missura
Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István.
Budafok de. 11. Rőzse István. Csillaghegy
de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
Mezősi György.

Húsvét utáni 4. vasárnapon az oltár
terítő színe: fehér. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Jk 1,16-21; az igehir
detés alapigéj'e: M t 21,14-17.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. május 4-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Varga György lel
kész, Bakonyszombathely.

A HÉT PORTRÉJA

Nagy Dániel

HAZAI ESEMENYEK
A zuglói templomban
(Bp. XIV., Lőcsei út 32.)
április 26-án,
szombaton du. 6 órakor
ROMANTIKUS
ORGONAEST
M ű s o r:

G. Merkel: Második szonáta
F. Mendelssohn: Hatodik
(Mi Atyánk) szonáta
Camillo Schumann: a-moll szonáta
O rg o n á i:

HERBERT M. HOFFMANN
I g é t h ird et:

Szabóné Mátrai Marianna
A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
A Budai Egyházmegye Énekkarai
közös „KANTATE"-hangversenyt
rendeznek
1986. április 27-én, vasárnap
du. 6 órakor,
a kelenföldi evangélikus templomban
(XI., Bocskai út 10.) ,
LISZT FERENC MÜVEIBŐL
Közreműködik: Kárpáti József és
Rezessy László orgonaművész.
Vezényel: Csorba István és
Táborszkyné Ruthner Judit.
Igét hirdet: Szebik Imre esperes.

Április 27-én délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
B a r ó ti Is tv á n

orgonái

A Fasori Öregdiákok Baráti Köre
1986. május 16-án (pénteken) dél
után ViÁ órai kezdettel műsoros
délutánt rendez az Országos Peda
gógiai Intézet (volt Budapesti
Evangélikus Gimnázium) díszter
mében (Bp. VII. Gorkij fasor
17-21.), melyre minden érdeklődőt
szeretettel meghív.
Közreműködnek neves előadóművészek, a Lutheránia Kamara
kórusa és & Tátrai-vonósnégyes.

be. 1 Pt 1, 17-21. alapján hirdette
az igét. Nemcsak a presbiterek, hanem az egész gyülekezet szívéhez
szólt bizonyságtétele arról, hogy
az tud igazán szolgálni a gyüleke
zetben, aki Istent Atyjának tudja
és vallja.
Békéscsaba
Az Egyházközi Békebizottság
Békés Megyei Bizottsága 1986.
március 21-én Békéscsabán ülést
tartott, amelyen dr. Aranyos Zol
tán országos főtitkár tájékoztatta
a megjelenteket az OBT Országos
Egyházközi
Békebizottságának
munkájáról és terveiről. Táborszky László esperes, a Megyei Béke
bizottság elnöke beszámolt a gyűlekezetekben végzett békemunká
ról és vázolta a soron következő
feladatokat.
Vác.
Április 4-én, délután 5 órakor a
templomban zenés áhítat kereté
ben Svédországból a hemsjői és
lehrumi kórus szolgált gazdag mű
sorral. Az előadott tíz kórusmű
között szerepelt többek között
„Felséges Jézus”... „Ó, terjeszd ki,
Jézusom”. .. valamint a 84. zsoltár.
A váci gyülekezetből szólóének
kel szolgált Molnár Zsuzsanna,
aki Händel: Messiásából adott elő
egy részt, valamint Zelenka: Szent
Vencel oratóriumából áriát éne
kelt, orgonán Miklósi András, fu
rulyán Laczhegyi Imre kísérte.
ígér hirdetett Bachát István lel
kész.
A zenés áhítat után a gyülekezet
120 svéd testvérünket gazdagon te
rített fehér asztalnál látta vendé
gül.
S zü letés

Pintér János galgagyörki lel
késznek és feleségének, Barczi Ka
talinnak 3. gyermekük született.
Neve: Katalin Orsolya. A kereszte
lést április 6-án Szirmai Zoltán
pesti esperes végezte a galgagyörki
templomban. „Bement Jézus, meg
állt középen és azt mondta: Békes
ség néktek!” (Jn 20, 26)
Apróhirdetés

Óbuda
Május 11-én, de. 10 órakor ze
nés istentisztelet lesz. Műsoron
Isaak Monteverdi, Buxtehude és
Bach művek. (Közreműködik az
Ökumenikus Kamaraegyüttes Újházy László vezetésével.)

1962 májusától az oroszlányi
gyülekezet zenei életének alapozó
ja, szervezője és vezetője. Kántor
és karnagy egy személyben. Az el
múlt évben lett nyugdíjas. - Zenei
tehetsége önképzésen keresztül
bontakozott ki és széles megbecsü
lésnek örvend. Munkájának szint
jét meghatározza végső soron Is
ten énekszóval való dicsérete, az
emberi hang, „vox humana”, tanú
ságtétele Isten kegyelméről és hívogatás e kegyelem forrásához, Jé
zus Krisztushoz. Ez köti le életét.
Nemcsak a templomi alkalmakon
- minden vasárnap énekel az ének
kar is -, hanem mindenhol és min
denki számára, aki csak szereti és
szívesen hallgatja az éneklést, a kó
rusmuzsikát. Környezetében a
gyülekezetből többen régi fóti tan
folyamosok. Minden vasárnap
szolgál a gyülekezetben, mint kar
vezető, és gyakran, mint kántor is.
Hosszú, kitartó úton jutott el
odáig, hogy a gyülekezet énekkara
szélesebb körben is szolgál: más
gyülekezetekben és önálló egyház
zenei alkalmakon is. A zeneszeretetet maradandóan hordozza ma
gában és környezetét is mozgatja a
zene szeretetére és tanulására. Az
énekkar tagjai közül többen ját
szanak is valamilyen hangszeren,
orgonáinak is. A kántori szolgála
ton mindig rajta van a szeme, hogy
az Isten dicséretére méltó legyen.
Szívügyének tekinti az énekes
könyv teljesebb ismeretét, szívesen
használja Karénekeskönyvünket
is. Munkájában elejétől kezdve
társa volt a felesége is, aki nem
csak „elhordozta” őt, hanem segí
tette is sok időt és anyagiakat kö
vetelő munkájában. Mindig az a
célja, hogy a legodaillőbb, legtöbb
segítséget jelentő éneket énekelhes
se a gyülekezet és énekkar. Az is
tentisztelet az „egylelkűség” élmé
nyévé, átélésévé válik. A közös
szolgálat öröme Isten ajándéka,
mely a gyülekezetét is szolgálatra
serkenti, serkentheti.

Sand
Április 6-án Farkas Etelka III.
évf. teol. hallgató szupplikált. Dél
előtt Sandon, az anyagyülekezet
ben, délután pedig Paton, a leány
gyülekezetben. A szórványból is
kapott adománnyal együtt 758Q,—
Ft-ot vihetett a Lelkésznevelő In
tézetnek.
Nemeskolte
A Püspökmolnári leánygyüleke
zetben Tóth Mihály és családja 10
éves, hűséges gondnoki szolgálata
után Jobbágyi Zoltán és családja
vette át ezt a tisztet a március 2-i
közgyűlésen.
Nádasd
A gyülekezet 13 új presbitere,
férfiak és nők, fogadtak szolgála
tot a március 9-i közgyűlés alkal
mával.
Székesfehérvár
A székesfehérvári gyülekezet
megújította presbitériumát. A fel
ügyelői tisztség - Somfai Aladár,
eddigi felügyelő halálával már ja
nuárban megüresedett, s nem sok
kal később lejárt a hat éve válasz
tott presbitérium mandátuma. Az
egyházközség közgyűlése Simon
László gondnokot valamint a pres
bitérium mind a tizenkét további
tagját megerősítette tisztségében.
Szükségessé vált azonban a meg
üresedett felügyelői tiszt betöltése.
Emellett a megélénkülő és remény
ségünk szerint Isten kegyelméből
tovább bővülő gyülekezeti élet in
dokolttá tette a második felügyelői
és még egy gondnoki tisztség szer
vezését, s a presbitérium létszámá
nak felemelését. A közgyűlés dr.
Molnár Gyulát felügyelővé, Amb
rus Gyulát második felügyelővé,
Berényi Kálmán presbitert gond

nokká választotta. Az új presbite
rek az említett felügyelőkön kívül:
Bognár Jánosné, Jancsek Ottóné,
Marton József, Selmeczi Györgyné,
Simon Károly és ifj. Zsednai József.
Az új tisztségviselőket Lábossá ^La
jos, a Fejér-Komáromi Egyházme

gye esperese március 2-án úrvacso
rái istentisztelet keretében iktatta

Német nyelvgyakorlási Budán
jutányosán vállalok. Telefon: 751153
Harangok villamosítását, javítá
sát húzómágnessel 5 éves garanciá
val vállalom. Balogh Ádám 103í
Budapest, Sarkádi u. 8. Tel.: 872
499
30 éves, intelligens, elvált asz
szony 10 éves kislányával albérle
tét keres, vagy eltartási szerződés
kötne ottlakással.
Jelige: „Melegszívű, kedve
nagymamát, vagy nagypapát kere
sünk.”
A b alato n szárszó i üdülő kony
hai dolgozót keres a nyári hóna
pokba. Lehet nyugdíjas is. Cím
Bp., Puskin u. 12. 1088, dr. Réde;
Pálné.
A „Lelkipásztor” IV. (negyedik
évflyamát szeretné megkapni Tor
da Gyula ny. ev. lelkipásztor, min
a folyóirat akkori munkatársa
A díját és költségeit azonnal meg
küldi a közölt címre. Címe: De
mony, 2182 Fő út 129.
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DIAKÓNIAI EVANGÉLIZÁCIÓS
KONFERENCIA GYENESDIÁSON

A Miatyánk —ma

Bocsásd meg.
Kis kamattal, alacsony részletfi
zetés mellett, többféle kölcsönt
volna jó megszerezni. Ezt a siker
szériát ismerőseim közül néhányan
a magukénak mondhatják.^ Ne
künk csak egyetlen korlátlan hite
lezőnk van, az Isten. Mi pedig
örökre adósai maradunk. Nincs
szó itt bankról, szabályszerű hite
lezésről vagy kamatos kölcsönökről. Ennek a hitelezésnek megrendítően szabálytalan az ügymenete.
Míg egyik oldalon egyre gyűlik a
mi vétek-adósságunk, s míg még
ugyanezen az oldalon mi nagyon is
számontartjuk, ki mivel tartozik
nekünk - addig a másik oldalon,
Istennél, napról napra elengedik a
tartozást. Megbocsát, hogy éljünk,
és mi is életet, örömöt, megkönynyebbülést adva, megbocsássunk.
De jaj, mi lenne, ha Ő is csak
„azonképpen” bocsátana meg ne
künk, „amiképpen” mi is megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek?
Az Örök Hitelező mégis nagyon
szabályosan hitelez nekünk! Szó
sincs arról, hogy az ötöt páros
számnak, a rosszat jónak, a silányat osztályon felülinek hazudhatjuk előtte. „Talán mégsem olyan
szigorú az Isten!” - Ezzel se áltasd
magad! Istennél mindent mérnek
és feljegyeznek rólad. A számládat
is összeállítják, roppantul magas,
többszámjegyű szám jelzi majd a
'
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végösszeget. Erről a számról azt
olvashatod le, hogy örökre elvesz
tél.
De'Jézus mindent letörlesztett
helyetted és érted! S ha keresztjé
hez érkezel, megérted, milyen lele
ményes az Isten a minket mentő
szeretetben. Bűnünket azí ő testé
ben büntette meg. így törölte el „a
követelésével minket terhelő adós
levelet, amely minket vádolt, eltá
volította azt az útból, odaszegezve
a keresztfára.” (Kol 2,14).
Ó, boldog és sikeres ember vagy,
ki ezt a kérést, naponta Istenhez
megtérve, Jézusért az ajkadra ve
heted! Hiszen ezzel beismered,
hogy Isten bocsánata éltet és hor
doz téged.
Amikor ezt a kérést imádkozod,
gondolj arra, hogy most a hasonló
szól a HASONLÓHOZ. De mi
lyen mérhetetlenül sok hiányzik
még belőled ahhoz, hogy a HA
SONLÓHOZ egy kicsit is hason
líthass.
Jusson eszedbe valamennyi az
napi könyörtelenséged, botránkoztatásod. És Jézus figyelmeztető
szava is: „Gonosz szolga, elenged
tem minden tartozásodat, mivel
könyörögtél nekem. Nem kellett
volna e neked is megkönyörülnöd
szolgatársadon, amint én megkö
nyörültem rajtad?” Mt 18,33.

Felhívjuk a lelkészek figyelmét
arra, hogy június 9-től 12-ig Gyenesdiáson - országos jellegű Diakóniai Konferenciát tartunk.
A konferencia célja: munkatársrés
testvéri közösség kialakítása, ame
lyik diakóniai szolgálatunk külön
féle feladataiban (diakóniai mun
kásképzés, intézményes diakónia,
gyülekezeti diakónia, a „lelki
segélyszolgálat”, testi-szellemi fo
gyatékosok gondozása stb.) tevé
keny részt vállal. Olyanokat hí
vunk és várunk, akik szívükön
hordozzák ezt az ügyet és készek
abban segíteni is, akik készek
szolgálni az evangélikus diakónia
jövőjét. - A konferencia összefog
laló témája: SZOLGÁLATODAT
MARADÉKTALANUL TELJE

.

É m il e V e r h a r e n

A munka
Munkások, ti, akik lázasan, lihegőn
magasodtok föl, úgy húztok át az időn,
s a hasznos győzelem álma borit be fénybe:
zömök törzsek, kemény, pontos mozdulatok,
megfeszülő, futó, torpanó alakok,
dicaőség s hősiség mennyi nagy, büszke képe
él rólatok tragikusan szivembe vésve!
Szeretlek, szőke táj fiai, szekerek
nyihogó lovait hajszoló vad legények,
rőt favágók raja jószagú rengeteg
mélyén s fehér faluk kopott, vén pórja, téged,
ki csak dűlöd szerény út|ait szereted,
s a magot lendülő mozdulattal veted
előbb magad elé, magasba, föl a fénybe:
töltekezzék vele, mielőtt földbe térne;

Sághy András

■

;
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s titeket is, akik csillagos ég alatt
dalolva szálltok a habokra, tengerészek,
zúg az atlanti szél, csikorog a kötélzet,
rengnek az árbocok, s a vitorla dagad;
s titeket kik vörös rakpartokon ki és be
rakjátok, marcona munkások, azt a sok
hajót mely jár-kel és a változó napok
alatt hódítva száll a pólusok vizére;

>
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„Benne élünk és szolgálunk
a világ keresztyén ségében ”
(Folytatás az 1. oldalról)
„Dicsőség Istennek és békesség a
fgldpn!” Két vagy három év múlva
rendezik meg az Egyházak Világ
tanácsa világkonferenciáját a ke
resztyén ökumertizmusról és miszszióról. 1990-ben ül össze újra a
legközelebbi evangéükus világgyű
lés. Végül 1991-re van tervbevéve
az Egyházak Világtanácsa világ
méretű konferenciája a béke, az
igazságosság és környezetünk, a
természet világa, megőrzésének
kérdéseiről, majd közvetlenül ez
után az EVT VII. világgyűlése.
Gazdag és fontos program ez a
legközelebbi évekre!
- Mondhatna-e még valamit
Püspök úr az idei esztendő hazai
ökumenikus eseményeiről?

Fontos egyházi találkozók lesz
nek ez idén hazánkban is. Május
25-28 között Budapesten tanács

Ez év május 10-én lenne Kari
Barth, századunk legnagyobb pro
testáns hittudósa, 100 éves. A ne
vezetes évfordulóról idei Evangéli
kus Naptárunkban már röviden
megemlékeztünk. S lesznek bizo
nyara számos és nagyszabású meg
emlékezések szerte a yilágon, hi
szen műveit 15 nyelvre fordították
le. írásainak, könyveinek nemrég
megjelent - 450 oldalas kötetben!
- jegyzéke közel ezer címet sorol
fel. Hatása a hazai protestantiz
mus életére, teológiai munkájára is
igen jelentős volt.
Reá emlékezve, előtte tiszteleg
ve, életművéért Istennek hálát ad
va, most egy olyan oldaláról sze
retnék őt bemutatni, amely talán
olvasóink számára kevésbe isme
rős. Az igehirdető Barthról kívá
nunk szólani. Mert a nagy hittu
dós, a teológia világhírű professzo
ra -jeles igehirdeto is volt. Sőt azt
kell mondanunk, hogy a prédiká
cióra készülés lelkészt munkája, az
ige megértéséért és a meghallott
isteni üzenet továbbadásáért való
hétről hétre megújuló fáradozás
indította el Karl Barthot a teológia
tudományának művelése - legma
gasabb szinten művelése - útjára.
Nem professzornak készült, de az
zá tette az Isten igéjével való egyre
elmélyültebb foglalkozás. Tíz évig,
1911-1921 -ig volt egy1svájci falucs
ka, Safenwil telkipasztora. Itt hir
dette az igét vasárnapról vasárnap
ra az istentiszteleteken, bibliaórá
kon s a lelkészi szolgálat sokféle
alkalmain. Tanította a gyermeke
ket és előkészítette a konfirmandu
sokat.
De azután is, amikor már,

kozik az európai egyetemi és főis
kolai lelkészek szervezete. Június
24—27 között a Lutheránus Világszövetség Tanulmányi Osztálya
ugyancsak fővárosunkban tart
konzultációt ezzel a témával: Ke
resztyének a különböző társadalmi
rendszerekben. Szeptember elején
az Egyházak Világtanácsa Orvosi
Bizottsága találkozik Berekfürdőn.
Folytatódnak a határmenti ma
gyar-osztrák evangélikus lelkésztalálkozók, ez év májusában Burgenlandban, húsz magyar lelkész
részvételével. Szeptember végén
pedig húsz nyugatnémet evangéli
kus lelkész jön Gyenesdiásra, hogy
teológiai konferencián találkozzék
magyar lelkészekkel.
Hiszem, hogy ezek a találkozá
sok is erősítik majd hitünket és
teljesebbé, igazabbá teszik keresz
tyén szolgálatunkat a mai világban.

SÍTSD. A reggeli és az esti áhíta
tok (Fii 2,5-11.) mellett a délelőtti
bibliatanulmány alapja I. Korinthus 12-13 lesz. Délután pedig
„Fórum a diakónia ügyében?
címmel megbeszélés szerepel a
programban. Lelkészek, diakóniai
munkások, gyülekezeti tagok ön
kéntes jelentkezését várjuk, a
költségeket is mindenki maga vi
seli. A konferencia hétfőn (június
9-én) este 6 órakor kezdődik és
csütörtökön (június 12-én) esti úr
vacsoraosztással fejeződik be, elu
tazás péntek reggel. Jelentkezni
május 25-ig lehet: Budai Evangéli
kus Szeretetotthonok Központja,
1029 Budapest, Báthory László
u. 8. címen. A részvételi díj
700,-Ft.
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s titeket jégmezőn, hófedte földeken
ércek káprázatát kergetó aranyásók,
kiket a fagy fehér karja dermesztve átfog,
s óriás satuja szétroppant hirtelen;
s bányászok, titeket, kik földön kúszva törtök,
fogaitok közé szorítva fényetek,
a vékony ér felé, amelyből a szenet
v . fejti magányosan küzdő sötét erőtök;
’ s titeket dnind, vasmunkások, acélverők,
éjt s ködöt átütő arany és tintaarcok,
izmos hátak, föllendülők, legörnyedők,
mfg a parázs sziszeg, s az üllő érce harsog;
s komor hengerelők, századok évein
győztes mű hősei, mely a pánik, a pompa
s nyomor városai felett hódit ragyogva:
bennem éltek, hatalmasok, testőreim!
Ó, az elszánt, makacs, vad munka, mely sürögve
lüktet a síkokon, tengeren, hegy ötön,
ott feszül mindenütt, s szerte a föld színén
a világ népeit egy láncba fűzi össze;
hős mozdulat, ha árnyba vész, ha fénybe ring,
mindig munkás karok,-s kezek, nem lankadtok,
kezek s karok, melyek egymásba kulcsolódnak,
hogy emberi erőnk s egységünk jegyeit
rányomják mégis a megfékezett világra,
s újjászülessen a hegy, tenger, sík lapálya
az ö akaratuk szerinti
Fordította: Rónay György

_________:__________________________ J
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HALLANI - LÁTNI - MENNI
A mai ünnepen nem a Jézus mennybemenetelét közlő bib
liai történet, a tanítványi körből távozó Jézus alakja áll elénk,
hanem tulajdonképpen egy húsvéti esemény, a feltámadott
Jézus egyik megjelenésének leírása az igehirdetés alapigéje.
Ennek ma abban lássuk jelentőségét, hogy számunkra most
nem az a döntő jelentőségű hír, hogy Jézus feltámadása után
eltávozott a földről, s visszatért Atyjához, abba a dicsőségbe,
ahonnan korábban hozzánk érkezett. Sokkal fontosabb az,
hogy Jézus, a Feltámadott hpgyan lépett oda övéihez, s mi
ként vigasztalta, erősítette, bátorította, Vezette hitre, s állítot
ta szolgálatba őket.
Jézus megszólít minket. A húsvéti üres sírnál még értetlenül
toporgó, Jézust nem találó, a Mester elvesztése miatt sírdogáló magdalai Máriát megszólítja a feltámadott Jézus. Sőt nevén
szólítja. Nem az ismerős hang, hanem az öt ismerő szeretet
felismerése vezeti el Jézus feltámadásának hitére. Jézus ma
minket szólít meg. A hit hallásból van, annak meghallásából,
hogy Jézus az igehirdetésben minket szólít meg. Egészen más
kapcsolat ez, mint a tanítványok személyes kapcsolata volt,
és mégis ugyanaz. Jézusnak azért kellett feltámadása után
mennyei dicsőségébe távoznia, hogy mindenkihez egyformán
közel lehessen, szava mindenkit elérhessen.
Jézus szava nyomán nyílik meg a szemünk. Mária is meg
látta Jézust, s így beszélt róla: Láttam az Urat! Ez a kifejezés
tartalma szerint azt jelenti, hogy találkoztam vele, meggyő
ződtem róla, hogy él, kapcsolatba kerültem vele, hiszek ben
ne. Ezt a világos látást, a hit látását adhatja nekünk is ez az
ige. Talán sehol sem beszél Jézus olyan melegen, mint éppen
ebben a történetben. Övéit testvéreinek nevezi, az ő Atyját
pedig a mi Atyánknak. A hit látása ennek az Istennek ismere
tét jelenti, aki azáltal, hogy Jézus testvérünkké lett, most már
egészen bizonyosan a mi mennyei Atyánk.
Jézus szava bizonyságtevő szolgálatba küld. A megszólított
és megnyílt szemű, a halálon diadalmaskodó Jézusban hivő
Mária megbízatást kap. El kell mennie a tanítványokhoz, és
el kell mondania, hogy látta az Urat, és hogy ez az Úr testvé
reinek tekinti őket. Szereti mindnyájukat, és megbocsát nekik
hűtlenségük, elbukásuk, reménytelenségük ellenére is. Ez az
elkötelezés ránk is vonatkozik. A Feltámadott ma minket
küld az ő testvéreihez. Azokhoz, akik a mi testvéreink is.
A Jézus szeretete által egy testvéri közösséggé összefogott, a
mennyei Atya gyermekeivé lett ember-világunknak nagy
szüksége van erre az evangéliumra.
Bizonyos, hogy ma ilyen üzenetre van szükségünk. Elmagányosodó társadalmi helyzetünkben mit sem tudnánk kezdeni
egy világból kivonuló, minket magunkra hagyó Jézussal. De
Jézus nem is akar bennünket elhagyni. Mennybemenetelével
sem akart tőlünk végérvényesen elszakadni. Kétségkívül más
képpen - lélekben és igazságban - lehet ma vele találkozni,
szavát meghallani. A hit látásával azonban ma is megláthat• juk őt, s szava ma is küld a testvérei, testvéreink közötti
közösség ápolására, munkálására.
Vető Béla

IMÁDKOZZUNK
Feltámadott Urunk! Köszönjük ma is, minket is megszólító szavad.
Hálás szívvel áldunk, hogy nyitogatod hitünk szemét. Add, hogy téged
igazán ismerve, és mennyei Atyánk szerető gyermekeiként tegyünk
eleget megbízatásunknak, legyünk evangéliumod hűséges bizonyságtevöi, s legyünk világod testvéri közösségének, egységének, békességének
építői. Ámen.

Karl Barth, az ige hirdetője
1921—1962-ig egyetemi tanár, a
teológia professzora Volt, rendsze
resen és gyakran prédikált. Még
nyugalomba vonulása után is,
1968-ban bekövetkezett haláláig.
Életének utolsó éveiben pedig elő
szeretettel és nagy pásztori szere
tettel - a baseli fegyintézet lakói
nak. Az;oknak, akiknek - talán kiváltképpen szükségük volt Isten
bűnösöket kereső, mentő szeretetének, a jóhírnek, az evangélium
nak a meghallására.
Prédikációi eddig 9 vaskos kö
tetben jelentek meg, összegyűjté
sük és kiádásuk azonban meg fo
lyamatban van. Ez azért volt lehet
séges, mert minden prédikációját
gondosan kidolgozta, szó szerint
leírta, élete végén is. Útolsó prédi
kációira is olyan gonddal készült,
mint a legelsőkre, mert mélysége
sen tisztelte Isten igéjét. Ezért ma
radhattak fenn ezek a prédikációk
az utókor számára s jelenhettek
meg, már életében is részben,
nyomtatásban. Igazában egész tu
dományos, teológiai munkásságát
is igehirdetésnek, Isten igéjéről va
ló bizonyságtevésnek vallotta.
Már az egyes prédikációs kötetek
címei önmagukban is beszélnek:
„Keressétek Istent és élni fogtok!”,
- „Jöjj teremtő Szentlélek”, - „A
nagy irgalmasság”, - „Ne félje
tek!”, - „Hívj segítségül engem!” -

„A foglyoknak szabadulást” stb.
Á legtöbb prédikáció előtt és után
is ott találjuk a szószéken elmon
dott imádságot is. Ezeket az imád
ságokat külön kis kötetben is kiad
ták. Napilapok számára írt kará
csonyi elmélkedései is külön kötet
ben jelentek meg, „Karácsony”
címmel.
Hogy egy kis kóstolót adjunk az
igehirdető Barthból, közreadjuk kissé lerövidítve -*■ egyik, a baseli
fegyintézetben elmondott, prédi
kációját.
„De én mindig veled leszek,
mert te fogod jobb kezemet” (73.
Zsolt. 23. v.).
„De" - ez azt jelenti: mégis, min
dennek ellenére, dacára. Olyan ez
a szócska, mint egy csatakiáltás, a
fenyegető veszedelmek, gátló kö
rülmények ellenébe szegezve. Ta
lán a „mostoha viszonyok”, talán
a mások vétke, vagy éppen a saját
vétkeink hoztak ilyen nehéz hely
zetbe - egyre megy.
Hiszen mindegyikünknek meg
van a maga kisebb-nagyobb „ba
tyuja”, terhe, bánata, keserűsége.
S mindezek együttvéve azt jelzik,
hogy bizony az életben sok minden
nincs rendjén, hogy sok a nehézség
és a gond s az ember arra is rájön,
hogy sokszor azt a levest kell kika
nalaznia, amit maga főzött.
Bizony jó volna, ha mindezek

láttán s mindezek ellenébe oda
kiálthatnánk ezt a „De!” szócskát.
„De én...!” - más szóval: én még
sem csüggedek el, nem esem két
ségbe, nem veszítem el a reménysé
gemet, mert lehet kitartanom, van
mibe fogóznom. Nemde, aki erre a
bizodalomra felszabadul, annak
minden oka megvan az örvende
zésre „De én - leszek /” •
Mindig leszek, - vagyis minden
körülmények között, tűzön-vízen
keresztül, ma és holnap is, nem
csak a jó napokban, hanem a ke
servesekben is, csalódások és ku
darcok között is. Ahogy Luther
énekli: „E világ minden ördöge, ha
elnyelni akarna, minket meg nem
rémítene, mirajtunk nincs hatal
ma”. -.„ D e én mindig leszek ...!”
Az egész Biblia, amelyből ez a
zsoltárige való egyetlen nagy felhí
vás mindnyájunkhoz, most ezen az
istentiszteleteit is, hogy teljes szív
vel valljuk magunkénak ezt az igét.
Mindnyájan, tehát nemcsak a jók,
hanem a gonoszok is, nemcsak a
boldogok, hanem azok is, akik
magukat szerencsétlennek vélik,
nemcsak a kegyesek, hanem a ké
telkedők is. A Biblia felszabadító
üzenet könyve s az istentisztelet a
felszabadulás ünnepe.
Most azonban jól figyeljünk.
Nem arról van szó, hogy én mindig
önmagomé leszek. Vagyis, hogy ki

\

tarthatunk a saját véleményünk
mellett, bízhatunk a magunk igaz
ságában, hogy elég nekem a ma
gam esze és ereje. Vannak, akik így
vélekednek és ezt nem is lehet sen
kinek megtiltani. A valóság azon
ban rácáfol erre a vélekedésre.
Nem vagyunk olyanok, mint a me
sebeli Münchausen báró, aki a sa
ját hajánál fogva húzta ki magát a
pácból. Hiszen éppen ez a legna
gyobb baj, ez a mi elbizakodottsá
gunk. Ezt nevezi á Biblia bűnnek:
amikor az ember egészen a maga
erejére akar hagyatkozni.
Zsoltárigénkben egészen másról
van szó: „De én mindig Veled le
szek!” Úgy ragyog fel ez az ige,
mint fénysugár az éjszakában té
velygőnek, olyan mint falat ke
nyér az éhezőnek, ital víz a szomjazónak. „De én mindig Veled le
szek!”
De hát kiről is van itt szó, aki
mindig velünk lesz, akivel mindig
vele lehetünk? Egy ember? Igen,
valóban emberi arc tekint reánk,
ember keze nyúl felénk, emberi szó
hívogat magához. Valakié, aki
nemcsak a maga emberi életét hor
dozta, hanem vállára vette mind
nyájunk életének terhét. Valaki,
aki úgy ember, hogy egyben Isteni
is, mindenható és Ur. Aki jobban
ismer benpünket, mint mi magun
kat és jobban szeret, mint ahogyan

mi önmagunkat szerethetnők. Lu
ther énekében így nevezi őt: „Kér
dezed ki az? Jézus Krisztus az, Is
ten szent Fia, az ég és föld Ura, 0
a mi diadalmunk”. Erre a vallo
másra szabadít fel minket is a zsol
tárige.
Bizonyára azt kérdezzük: de hát
hogyan valósulhat ez meg? Nos,
erre felel a zsoltár folytatása:
„Mert Te fogod jobb kezemet!”
Kitarthatunk tehát, mert Valaki
hordoz minket. Megmaradok,
mert Te velem maradsz. Mégis,
vagyis annak ellenére aki vagyok,
amit tettem és teszek, annak elle
nére, hogy ezt nem érdemiem meg,
hogy velem maradj. Legyek bar
kishitű, vagy akár hitetlen, áll az
ígéret: „De én mindig veled le
szek”. Mivel Te az én ügyemet a
magadévá tetted, minden bajomat
és bűnömet felvetted és felvitted a
keresztfára s ott győzelmet arattál
felette - azért én most már életben
és halálban „nem magamé, hanem
az én hűséges Üdvözítőmé, a Jézus
Krisztusé vagyok”.
S végül: „Te fogod jobb keze
met". Azt a jobbomat, amivel dol
gozom és írok s ha kell küzdők is
s amit békejobbként nyújthatok a
másik ember felé. E jobbkéz azt
jelenti: én magam, az eletem, a szí
vem. S én nem nyújtom ki kezemet
Isten felé, hanem 0 fogja meg ke
zünket. Mert ez így Van, nem üres
és nem gazdátlan többé a kezünk.
Az övé, Ő tartja hatalmas kezé
ben.
Ki vagy te és ki vagyok én? Va
laki, akit Isten kézen fogott s nem
ereszt el többé. Legyen ezért egye
dül Övé a dicsőség.
Groó Gyula
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Hogyan büntet Isten?

Megbünteti a gonoszságot

r

A
VASÁRNAP
IGÉJE
Lk 18,1-8

Nem sok olyan királynője volt
Izráelnek, akivel kapcsolatban
annyi történetet találnánk a Bibliá
ban, mint Jezábel, a szidóni király
lány, Aháb király felesége. Izráel
királynőiéként is megtartotta ere
deti vallását - Baált imádta, sőt
ebben hamarosan férje is követ
te - és üldözte azokat, akik kizáró
lag az egyetlen Istent akarták szol
gálni.
Történt egyszer, hogy a király
csodaszép samáriai palotájának
kertjében sétált. Gyönyörű volt ez
a park, bárki megirigyelhette vol
na. Aháb szívét azonban nem a
megelégedettség és az öröm töl
tötte el, hanem valami más. Volt
ugyanis a szomszédban egy sző
lőskert, ezt nézte ki magának! Ó,
ha azt megszerezhetné, és ott ve
teményeskertet csinálhatna! A gondolatot tett követte. Aháb

magához hívatta a szőlő tulajdo
nosát, Nábótot, és felajánlotta ne
ki, hogy jó pénzért megveszi a föld
jét. Nábót azonban hallani sem
akart a dologról. Arra hivatkozott,
hogy ősei birtokát nem adhatja el
senkinek sem, hiszen ezzel bűnt
követne el Isten ellen.
A királyt nagyon elkeserítette ez
a válasz. Mérgében bezárkózott a
szobájába: se nem evett, se nem
ivott, egész nap a fal felé fordulva
feküdt az ágyán.
Erre már Jezábel, a felesége is
megijedt. Nem értette, mi baja a
férjének. Talán csak nem beteg?
Mikor azonban nagy nehezen
mégiscsak sikerült kifaggatnia, és
megtudta, mi történt, majdnem el
nevette magát. Hát lehetséges len
ne, hogy a király kívánságának va
laki ellent merjen állni? Abban az

országban, ahonnan ő jött, ilyesmi
nem fordulhatott volna elő! Ott a
király azt veszi el, amit akar, hiszen
minden az övé. „Ha tényleg annyi
ra szeretnéd azt a szőlőt - szólt
Ahábhoz Jezábel -, bízd csak rám
a dolgot. Majd én gondoskodom
róla, hogy hamarosan a tiéd le
gyen."
így is történt. A királynő azon
nal munkához látott. Koholt vá
dak alapján törvény elé idéztette
Nábótot, ahol jó pénzért felfoga
dott hamis tanúk bizonyították:
átkozta Nábót az Istent és a ki
rályt. A szerencsétlen ember sorsa
ezzel megpecsételődött. Kihurcol
ták őt a városon kívülre, és ott
agyonkövezték. Amikor Jezábel
megtudta, hogy minden úgy tör
tént, ahogyan ő megparancsolta,
így szólt férjéhez: „Kelj föl, vedd
birtokodba Nábót szőlőjét, ame-

lyet nem akart pénzért neked ad
ni, mert nem él már Nábót, hanem
m e g h a l t . m-ju w '-t r„ ,,,
Isten azonban/fiem/hagyja so
káig büntetlenül a gonoszságot.
Idáig nagyon türelmes volt Aháb
és felesége iránt. Miután azonban
hiába volt minden figyelmeztetés,
most betelt a mérték. Elkerülhetet
lenné vált a büntetés. Ezért Isten
elküldte Illés prófétát a királyi pár
hoz ezzel az üzenettel: „Ugyan
olyan csúful fogtok elpusztulni,
mint Nábót.”
Nemsokára valóban beteljese
dett Ahábon és Jezábelen az ítélet.
A király egy csatában vesztette
életét, pár év múlva pedig gonosz
felesége is megbűnhődött. Saját
szolgái fordultak ellene: kilökték
palotája egyik ablakán, és ször
nyethalt.
Luptákné Hanvay Mária

SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK
Ez a felhívás Pál apostol levelében (IThessz 5,17) olvasha
tó, mégis lehet a mai vasárnap igéjének biztató üzeneteként
tekinteni. A vasárnap régi egyházi neve: Rogate, ami azt
jelenti: imádkozzatok! Ehhez az apostoli intés azt fűzi hozzá,
hogy állandóan, szakadatlanul kell imádkozni, vagyis keresni
az Istennel való kapcsolatot. Jézus korában az volt az általá
nos szokás, hogy napjában kétszer imádkoztak az emberek.
A farizeusok is ehhez tartották magukat, s úgy gondolták,
ezzel eleget tettek a vallásos előírásoknak. Aki ma naponta
kétszer, talán reggel és este, tud időt szakítani arra, hogy
imádkozzék, bizonyára úgy gondolja, hogy ezzel bárki, még
Isten is meg lehet elégedve. Ez az ige azonban valami egészen
más gondolkodásra akar elvezetni.
Legyünk állandó kapcsolatban Istennel! Pál apostol sem
gondolhatta azt, hogy a keresztyén ember ajka imamalom
ként állandóan imádságos szavakat mormol. Hiszen ez még
a szerzetesek életében sem valósulhat meg. Inkább arra tanít
minket az apostol, hogy életünkben ne váljék el az imádkozás
órája a hétköznapi cselekedetektől, vagy ne korlátozódjék az
imádkozás magatartása csendes percekre, a kegyes magunk
vagy Isten felé fordulás röpke pillanataira. Életünk egészen
legyen Isten előtt állás, olyan Istennel való kapcsolat, mint
amilyen az imádságban valósul meg. Ezt jelenti a szüntelen
való imádkozás isteni igénye. Keressük Istent állandóan és
kitartóan, mint ahogyan a példázatbeli özvegyasszony járt
állandóan a bíróhoz.
Nem szabad az imádkozásba belefáradni! A példázatban
szereplő asszonyról azt olvassuk, hogy gyakran és vég nélkül
járt a bíró nyakára, hogy ügyének kedvező elintézését kiesz
közölje. Nem fáradt bele abba, hogy szakadatlanul kérje a
bírót a számára kedvező döntés meghozatalára. Ez arra tanít
minket, hogy mi is így álljunk Isten elé, ha valami kérésünk
van. Márpedig hogyne lenne kérésünk! Tele vagyunk kérések
kel. Kérünk egészséget, erőt, bölcsességet, békességet, bűnbo
csánatot magunknak, családunk tagjainak. Kéréseink neifi
akkor érnek célt, ha olykor-olykor a végső kétségbeesés órái
ban fakadnak fel szívünkben az eget ostromló sóhajok, ha
nem ha egész életünk állandó Isten előtt állásában fejeződik
ki Istenbe vetett töretlen hitünk és kitartó reménységünk.
Imádkozzunk a meghallgattatás bizonyos reménységében!
Jézus példázatában egy olyan qzvegyasszpnyról van szó, aki
nem nagyon reménykedhetett ügyé kedvező elintézésében,
hiszen egy hamis -bírótóL nem sok'- jót -várhatott. Mégsem
hagyta abba a könyörgést. Mi mennyivel inkább bízhatunk
a mennyei Atya jóvoltában. Nem hamis bíró ajtaját dönget
jük, hanem annak az Istennek a színe előtt állunk, aki a Fiát
is odaadta és Fiával együtt mindent megad nekünk. Fia a
kereszten értünk halt meg, húsvétkor azért támadt fel, hogy
számunkra is utat nyisson a halálból az életre. Ez az Isten
Szentlelke által ma is velünk van, hogy ez a Lélek ébresszen
bennünk hitet és reménységet, s adja nekünk azt a bizonyossá
got, hogy ha vele maradunk szüntelen, kitartó könyörgésün
ket meghallgatja.
Vető Béla
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Szingapúrban
Malaysiában

Két éve, a nagygyűlés idején a csomádi templom szószékén tolmácsol
hattam Choong Chee Pangnak, a szin
gapúri Szentháromság Teológiai Főis
kola dékánjának igehirdetését, és más
ázsiai résztvevőkkel is megismerked
hettem. Nem is mertem volna arra gon
dolni, hogy két éven belül az ő hazájuk
ban találkozunk.
A Lutheránus Világszövetség Egy
házi Együttműködési Osztálya az
1985-ös Ifjúság Eve alkalmából 7 tagú
nemzetközi csoportot szervezett az
ázsiai tagegyházak, elsősorban az otta
ni fiatalok meglátogatására. A csoport
tagjai között három geológiai hallgató

a legnagyobb a Bedok gyülekezet 400
taggal az „ország” keleti részén. A mo
dem gyülekezeti központot 1981-ben
adták át. FiataLlelkésie, Terry Kee a bu
dapesti ifjúsági gyűlés delegátusa volt.
Malaysia 14 milliós lakosságának fe
le maláj, 35%-a kínai, 10%-a indiai,
5%-a egyéb származású. A malájok
mohamedánok, az iszlám államvallás,
őket büntetés terhe mellett tilos
misszionálni. A lakosság 7-8%-a ke
resztény. A „kínai” egyház központjá
ban, Petaling Jayaban (Kuala Lumpur
mellett) Daniel Chong püspökkel talál
koztunk először, aki többek között a
gyülekezetek áldozatkészségére is fel-

Az őslakos misszió bambuszból készült temploma
(Norvégia, Lengyelország, Tanzánia),
egy ifjúsági munkás (NDK), egy mér
nök (Brazília) és két lelkész (Julius Filo, Csehszlovákia, az LVSZ ifjúsági
ügyvivője, a csoport vezetője és e sorok
írója) volt - az említettek között két női
résztvevő (ND K és Norvégia).
A nagy út előtt március 2-án Genfi
ben az LVSZ vezetői tartottak szá
munkra eligazítást. M ásnap indultunk
(ketten közülünk először Indiába men
tek, Malaysiában találkoztunk újra) és
17 órás repülőút után érkeztünk meg
Szingapúrba. Szállásunk - talán mon
danom sem kell - az említett főiskolán
volt. Itt 130-an tanulnak (10% evangé
likus), az ökumenikus intézményt
1948-ban alapították. A hallgatók fele
helybéli,i40%Ja malaysiai, a többiek a
világ más tájairól, elsősorban Afriká„ „
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IM ÁDKOZZUNK
Köszönjük, Urunk, azt az ígéretedet, hogy könyörgésünket meghallga
tod. Adj kitartó hitet és töretlen reménységet, hogy teljes bizalommal
legyünk irántad életünk minden pillanatában. Add a meghallgatás meg
tapasztalását, annak újra meg újra való átélését, hogy te mennyei
Atyánk vagy a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

hívta a figyelmet. Ennek szép példája a
tavaly felépült Salak South-i templom
- az 580 ezer málaysiai dolláros költség
(1 US $ = 2,50 M $) majdnem felét a
112 megkeresztelt tag adománya és
munkája fedezte. Petaling Jayaban kü
lönösen is jó hangulatú volt a fiatalok- |
kai való találkozás. Mivel országaink
között viszonylag kevés kapcsolat van,
itt különösen jó volt látni és érezni a
félreértések, előítéletek eloszlását.
Ezek után kirándulást tettünk Ipohba és környékére (itt hadd jegyezzük
meg, hogy Malaysia adja Földünk ón
termelésének egyharmadát, a nyersgu
minak majdnem a felét), közben meg- .
tekintettük az őslakos missziót. Az ős
lakók száma a félsziget keleti részének
dzsungeljeiben 60-70 ezerre tehető. Az
egyház sokoldalúan képzett misszioná
riusai' réndkívül fáradságos munkával
próbálják tanítani az egyébként békés
természetű embereket.
Március 10-14. közötti malaysiai tar
tózkodásunk utolsó két napját a fővá
rosban, K uala Lumpurban töltöttük.
(A mélabús hangzású név sáros folyó
torkolatot jelent - két foíy ó találkozásá
nál épült az egyébként szép, modern
város.) Ernesto B. Muthusami püspök
(szintén budapesti delegátus) tájékozta
tott a 2600 tagú „indiai” egyház életéről.
Fia, Benedict az egyház ifjúsági felelőse.
Itt is részt vettünk ifjúsági órán és isten
tiszteleten. A malaysiai kínaiaknak - de
az indiaiaknak talán még inkább - több
nemzedék után is gondjuk a beilleszke
dés, amelyet az iszlamizálási törekvések

Ifjúsági óra

TÁRLAT A NEMZETI GALÉRIÁBAN

Lélek és forma
A fenti címmel a Magyar Nem
zeti Galériában rendezett tárlat az
1896-os millenniumi kiállítástól
1914-ig, az első világháború kitö
réséig terjedő időszak művészi
anyagát mutatja be. A több mint
egy évtizedes kutató-gyűjtő munka
eredménye: hatszáz építészeti, kép
ző- és iparművészeti tárgy, könyvkötészeti, nyomdai alkotás mellett
az irodalom, a zene, a film- és szín
házművészet gazdag anyagával a
korszak sokrétű bemutatása.
A századvég és a századelő ma
gyar művészetét évtizedekig'nem
csak nem lehetett bemutatni, de a
hatvanas években még említeni is
„bűn” volt. Hogy az értékek mégse
kerüljenek a feledés homályába,
1976-ban a Magyar Nemzeti Galé
ria gyűjteménye egy részét a párizsi
Petit Palais-barv (L’art 1900 en
Hongrie) mutatta be. A sikert mi
sem bizonyítja jobban, minthogy a
bemutatót több külföldi meghívás
követte: Nantesben 1977-ben sze
cessziós grafika, plakát és éremmű
vészeti kiállításra került sor, USAban iparművészeti vándorkiállítás

Gulácsy Lajos: Vasárnap Comóban

1911-12

Fotó: Bokor Zs.

volt, Chicagóban 1979-ben az Art
Institute-ben festményeket mutat
tak be, ezután Ljubljana követke
zett s mint Bereczky Loránd fő
igazgató mondta a sajtótájékozta
tón - „az első olyan nagyszabású
kiállítást, amely már a szóban for

gó korszakhatárok között a mo gató anyagot az alkalmazott grafi
dern magyar művészet kialakulási ka műfajából: plakátok, folyóiratcsomópontjainak kijelölésére vál illusztrációk, ex-librisek, apróbb
lalkozhatott, 1981-ben Velencében nyomtatványok, hirdetések, tánc
rendezhette meg a Galéria.”
rendek mind a szecesszió stílusje
A századelő modem magyar gyeit tükrözik. „E stílusbeli de
művészete mindvégig harcban volt mokratizmus olyan egységes szem
a hivatalos művészeti irányítással, léletet tükröz, amelyhez hasonló
az akadémizmussal. A szabadság azóta sem jelentkezett a művésze
mint felismert szükségszerűség je tekben, s napjainkban is még csak
lentkezett a korszak művészeté törekvés-szinten mutatható ki a
ben. A társintézmények és magán komplex környezetalakításra vo
gyűjtők segítségével összeállított natkozó design-kísérletekben” kiállításon a századforduló bútor- olvashatjuk az ismertetőben.
enteriőijeihez korabeli dísztár
Hazai művészetünk sokáig elha
gyak, nagyszüleink, dédszüleink nyagolt korszaka a mindennapi
öltözékei, ékszerei, használati tár életről, művészetről, az útkeresés
gyai, háztartási eszközei kapcso ről ad számot. A nagy anyagból
lódnak. A Feszty-körkép részletei, helytelen lenne neveket kiemelni,
értékes történelmi tablók, épület éppen úgy, mibt egyes kiállított
részek másolatai, kovácsoltvas ka tárgyakat elemezni. Amíg a Galé
puié, festett üvegbetétes ajtók, a ria földszintjétől, a millenniumi ki
Lechner Ödön tervezte kecskeméti állítás bejárati kapujától a látoga
víztorony, a párizsi világkiállítás tó eljut az emeleti kovácsoltvas sír
nagykapuja, a pécsi Zsolnay gyár keresztig, a kijárati falat borító
első darabjai sokakban emlékeket 1914-es világháború harctéri képé
ébreszt, a fiatal látogatók pedig ig, van min gondolkodnia a szá
csodálattal nézik a mesteri-művé zadforduló sokat vitatott művé
szi munkákat. Bőven talál a láto szetéről.
Sebeiken Pálma

ból jöttek. Az egyik nap közös bemu
tatkozó estet tartottunk - és még sokat
az út folyamán. Itt szeretném megemlí
teni, hogy az LVSZ-nek két tagegyháza
van a Maláj-félszigeten és Szingapúr
ban: az 1963-ban alapított Malaysiái és
Szingapúri
Evangélikus
Egyház
(LCMS), amely a Lutheránus Egyház
Amerikában (LCA) missziójából szár
mazik, és tagjai kínai származásúak. 30
gyülekezetük van 5200 taggal. A másik
evangélikus egyház a dél-indiai, tamil
származású bevándorlók között ala
kult, első gyülekezetük 1907-ben. Szin
tén 1963-ban lettek önállóak, az előbbi
egyháztól való megkülönböztetésül az
„evangéliumi” (evangelical) jelzőt is
használják (ELCMS)r
Szingapúr lakosságának háromne
gyede kínai, 15%-a maláj, 5-5%-a in
diai és más származású. Az egyenlítő
közelében lévő, Budapestnél nem sok
kal nagyobb területű város, illetve szi
getország Földünk második legforgal
masabb kikötője. Lakossága 2,6 millió.
Több gyülekezetei látogattunk meg,

A csoport tagjai Choong Chee Pang
dékánnal és családjával
(az eltérő és sokkal régebbi kulturális
háttér következtében) is inkább gátol
nak. Az egyházaknak ebben a helyzet
ben kell felajánlaniuk a maguk szolgála
tát, különösen is a fiatalok számára.
Március 15-én nagy várakozással in
dultunk Manilába, a Fülöp-szigetek
fővárosába.
szp

Szingapúr látképe
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Komolyan kell vennünk a
szót: m agunkét is, a m ásokét is.
A szó hatalom , tudták ezt a köl
tők mindig. Sokat tudtak erről
az apostolok is. Ju h ász Gyula
ismert versében a következő so 
rokat olvassuk: „Szavak, c so d á 
latos szavak, Békítenek, lázítanak. / Eldöntenek egy életet,
Följárnak mint kísértetek. / Szár
nyalnak mint a gondolat. Gör
nyedve hordnak gondokat. / Vi
lágokat jelentenek. Meghaltál,
h a m ár nincsenek. / Dalolnak és
d ad o g n a k ők, G ügyögnek mint
a szeretők. / öln ek és feltám asz
tanak. Szavak, cso d álato s sza
vak." íme ilyen hatalm a van a
szónak egy költő szerint. - Pál
apostol kedves tanítványának,
Tim óteusnak hasonlót ír tiszte
letet p aran cso ló an az „egész
ség es beszédről” (II. Tim. 1,13).
E szónak is hatalm a van, ezért
kéri, vegye komolyan, hiszen
kincset hordoz az, d rá g a örök
séget, Jézus Krisztus evangéliu
mát.

Beszédünk és Imádságunk
Komolyan kell vennünk saját
szavunkat, ak ár em bereknek
mondjuk, ak ár Istennek. C sak
an n ak szavát veszik komolyan,
aki m ag a is komolyan gondolja,
amit mond, így szavának súlya
van.
Komolyan kell vennünk a
szót,-ha ígéret, hogy m ások is
építhessenek rá. Nem kell szín
p adiasán esküdözni, elég a szó:
a tiszta, egyszerű, a világos
igen, az egyértelmű nem. Óva
kodjunk a túlság o san nagy sz a 
vaktól. Szavam, h a komolyan
veszem, nem lehét homályos,
csak világos, nem lehet pon tat
lan, c sak pontos. Nem lehet tisz
tátalan, romlott beszéd, csak
tiszta, h a megtisztított szívből fa
kad. Nem lehet üres fecsegés,
felelőtlen, sem m itm ondó locso
gás, szózuhatag, csak komo
lyan vett, „gyökeres sz ó ”. Nem
lehet öncélú, csak kapcsolatte
remtő. Boldog vagyok, h a sza
vam szívbe talált és megértenek.
Jaj, h a öl; áldott, h a életet m un
kál.
Komolyan kell venni a szót,
ha im ádság. Hogyan veheti Is
ten komolyan kérésünket, ha
m agunk sem tudjuk igazán, mit
akarunk kérni. Fegyelmezett
im ádságos életünkben tisztul
hat a gondolkodásunk és a be
szédünk is. Gyógyulnak, erőre
kapnak szavaink. Tiszteletlen
ség kusza, zűrzavaros g ondola
tokkal, papírvirág értékű szóvi
rágokkal állni Isten elé. Jézus
gyermeki egyszerűséggel taní
tott imádkozni. Szavai minden
korban elm ondhatók, m a is. Fe
dik szükségleteinket. Valójában
úgyis c sak kevésre van szüksé
günk: kenyérre, bűnbocsán atra,
m egm aradásra. Aki a Miatyán
kon tanul imádkozni - im ádsá

-

;

r z r m

Isten a z t akarja, h o g y arra n é zzü n k s h a llg a s
sunk, a m it a z e m b e r -K r isz tu s m o n d s a z ő b e 
s z é d é t h a llg a ssu k . Ig é jé t n e o k o s k o d d el, s e fe
lő le n e v itá z z - e g y s z e r ű e n c s á k h a llg a s d . Ak
kor m a jd jö n a S z e n tlé le k , s e lk é s z íti a s z ív e d e t,
h o g y Isten ig é jé n e k h ir d e té s é t s z ív b ő l hinni tud
ja d , s a z t m o n d h a sd : e z Isten ig é je , a tiszta
ig a z s á g , m e ly r e é le te m e t is rá h a g yh a to m .
(Luther)

ÁRA: 5,50 Ft

A Lutheránia Burgenlandban

KOMOLYAN VETT SZAVAK

A szó hatalom

_

Egyházzenénk külföldön

H a fe n s c h e r K ároly

Ma gyakran könnyen vesszük
a szót. „Csak" szónak, üres be
szédnek tartjuk, értéktelennek.
Nem kötelez semmire, hiszen
szó csu p án . Pedig a szó nagy
szerű ajándék, pom pás kifejezé
si eszköz, kapcsolatterem tő té
nyező. Em berségünk egyik jele.
Vigyáznunk kell rá! Ápolnunk,
fejlesztenünk, tisztítanunk, gyó
gyítanunk kell. Vissza kell állíta
ni rangját, h a elveszett. Helyre
kell állítani értékét, h a elértékte
lenedett.

(

gunk édes anyanyelve ez - a n 
nak rendbejön az élete: Istén
uralm a alatt él, bizalmas, jó vi
szonyban Vele, m egkapja az
em berek között a békességet,
félelem nélkül nézhet a jövöbe,
hiszen erőn felüli kísértésbe
nem kerül, még a halál sem vá
lasztja el Isten szeretetétől.

Mások szava és Isten szava
Komolyan kell vennünk a
szót, akár em ber mondja, akár
Isten.
Ha a másik em ber szóba áll
velem, becsülnöm kell e kísérle
tét. Közeledni akar, emberi’kap
csolatot óhajt, elhagyta m ag á
nyos szigetét, s az én kikötőm
ben akár kikötni. Segítenem kell,
hogy valóban partot érjen. Segí
tenem kell, ho<jy átélje, valaki őt
is megérti. Meg kell éreztetnem
vele, hogy komolyan veszem
szavát. Azzal becsülöm meg
igazán, h a m eghallgatom, azzal
tisztelem meg em berségében,
ha figyelek rá. Hamar észreve
szi, hogy nem mindegy, mit
mond. Gyorsán megérzi: nálam
nyitott ajtóra talál, valóban ta 
lálkozni akarok vele, nem va
gyok közönyös, öntelt. Felbáto
rodhat, m egoszthatja titkát ve
lem, testvérre lel bennem.
Komolyan kell vennünk Isten
szavát. Isten nem ném a bál
vány, hanem beszélő Isten a
Szentírás szerint. Jézus Krisztus
ban egyszerre imádjuk és sze
retjük a ném a Bárányt és a be
szélő Istent. Ö a testté lett Ige, az
em berré lett Szó. Isten minden
em bernek szán t m ondanivaló
ját megismerhetjük Őbenne.
Amit egykor próféták által mon
dott, azt a mi utolsó időnkben
Fia által mondja. Szavai: térjetek
meg! Kelj fel és járj! Kövess en 
gem! öröm van a tnennyben,
Szomjazom, Elvégeztetett - cso 
dálato s szavak.
Az igére hallgató gyülekezet
ben, az egyházban becsülete
van a szónak, és Isten beszédé
nek m egbecsülése növeli az
emberi szavak becsületét is.
Gyógyulunk. Jézus ném írott
könyvtekercseket vagy röplapo
kat adott át tanítványainak, h a
nem igéjét a d ta szájukba. Nagy
ra értékelte a szót, látott benne
fantáziát, rábízta m erészen or
sz á g a terjesztésének ügyét.
Egyházában éppen ez biztosítja
a folyam atosságot: húsz évszá
z a d a nem némul el az evangé
lium, hangzik a Róla szóló és a
Tőle való beszéd. Szavai c so d á 
latos szavak: ölnek és feltá
m asztanak, ölik óemberünket,
feltámasztják az újat. Eldönte
nek egy életet; sok életet, m ás
kor görnyedve hordnak gon d o 
kat - idézhetjük a költő megál
lapításait.
Nem elég panaszkodnunk ar
ra, hogy m a rom lanak a szavak,
elértéktelenedtek,
m ocskossá
lettek, m egüresedtek. Nekünk
m agunknak kell komolyan ven
ni a szavakat, nekünk, akik is
merjük az Ige egészséges be
szédét é s a szó hatalm át, hogy
újra értékessé, tisztává, tartal
m assá lehessen a szó, az em be
ri beszéd, a vox hum ana.
Hsilld meg Uram hangom at,
hívlak - ez az im ádság szava.
Halld meg Testvér hangom at,
hívlak - ez a társat kereső szó.
Meghallom Uram h an g o d at ez a hit szava. Meghallom Test
vérem h an g o d at - ez a szeretet
szava. Szavak, komolyan vett
szavak.

Az oberschützeni (felsőlövői) templom

-

így kezdődött
Mindenki
az európai
mindenütt
keresztyénség térjen meg!
hol tart ma?
ApCsel 17,29-31

A keresztyénség többféle módon ter
jedt el, és különböző csatornákon
áram lott be Európába. Elsőnek - és
nagyon korán - az apostoli bizonyságtétellel, ami nem történt csak szóval,
hanem a Szentlélek erejével is (1 Thess
1,5), nemcsak a viszontagságos utakat
- szárazon és vízen (2 K or 11,26)
hanem az élet odaáldozását is vállalva
(2 Tim 4,6). A keresztyénség gyors tér
hódítása a római birodalom területén
nem csupán Nagy Konstantinusz csá
szári rendeletére, hanem sok tízezer
m ártír vérének gyümölcseként is tör
tént. Meg sok neves és névtelen bizony
ságtevőnek (Bonifáciusz, Anszgar, Ci
rill és Method, Gellért stb.) munkája
nyomán, akik az evangéliummal együtt
vitték az írás-olvasás tanítását, a rende
zett együttélés meggyökereztetését, a
szeretet cselekedetei meghonosítását
intézményekben é$ azok falain kívül is.
Terjedt persze a keresztyénség hatalmi
szóra is, amikor fegyverrel is őrködtek
a felett, hogy mindenki keresztvíz alá
hajtsa a fejét. Most, amikor különöseb
ben is figyelem tárgya, milyen eszkö
zökkel téríttettek egyes népek, orszá
gok keresztyén hitre, nem árt visszaem
lékezni arra, hogy Pál apostol hogyan
látta Isten uralma megvalósulásának
módját egy új földrészen, egészen más
feltételek között is. Az athéni beszéd
ennek is nagyszerű példája.
Pál apostol értékeli a pogányokban
meglevő vágyakozást az általuk még
nem ismert Isten felé, de nem hagy két
séget a felől, hogy gyökeres változásra
van szükségük. „A tu d a tla n s á g id ő s za 
k a i t u g y a n e ln é z te Is te n , d e m o s t a z t
h ir d e ti a z e m b e r e k n e k , h o g y m in d e n k i
m in d e n ü tt té r je n m e g !"

A megtérés egyetlen kapu a bűnös
számára Istenhez. Senki nem vihet ma-

gával semmit a régiből. Az athéni pol
gárság, Európa kvalifikált szellemi elitje
sem. Kívül marad a görög filozófia, az
azóta is utolérhetetlen ókori művészet,
a görög városállamok eszményített de
mokratizmusa, a számtalan oltárra hor
dott sok áldozat, minden. Athén dicsekedésének tárgya is. Pál apostol előkelő
hallgatóságát is pőrére vetkőzteti Isten
előtt: m in d e n k i m in d e n ü tt térjen m e g !
A bűnt ugyanis elkerülhetetlenül kö
veti az ítélet. A világot teremtő és fenn
tartó Is te n „ ren d elt e g y n a p o t, a m e ly e n
ig a z sá g o s 'íté le te t m o n d m a jd a z eg ész
f ö l d k e r e k s é g f e l e t t . " Senkinek nem le

het majd mentségére, hogy „nem tud
tam”, nem nyújt védelmet az, hogy „té
vedtem”. Nincsen kicsi vagy nagy bűn,
elhanyagolható, megbocsátható bot
lás, amire nem terjed ki az isteni emlé
kezés. Minden Isten szent felségét sérti
és kijelentett akaratának való ellen
mondás. Ha a tudatlanság időszakait talán nagyon hosszú időszakokat - el
is nézte Isten, de rendelt eg napot - az
ítélet napját - , amelyen minden hiába
való szóról számot kell adniok az em
bereknek. Ezért hirdetteti Isten már
most, még jó időben: m in d e n k i m in d e 
n ü tt té r je n m e g !

Az, esélyeitől, lehetőségeitől meg
fosztott embernek más segítségre, más
Segítőre van szüksége. Ez az a férfi,
akinek Isten az ítéletet kezébe adta (Jn
4,22), akinek páratlan tisztét és müvét
azzal igazolta, hogy feltámasztotta a
halálból. Előtte kell meghajolni, porba
hullni, és átszegezett kezeiből elfogadni
a bocsánatot és az új életet. Ez a mai
Európának, európai keresztyén ségnek
is egyetlen megoldása, boldogító szol
gálatának egyetlen forrása: m in d e n k i
m in d e n ü tt térjen m e g !

Cseprégi Béla

Burgenland Ausztriának az a
keleti országrésze, amely a törté
nelmi Magyarországon őrség né
ven egységet alkotott mai nyugati
határterületünkkel. Ausztriában
hozzánk hasonlóan az evangélikusság a lakosság öt százaléka,
ezen a területen azonban nagyobb
százalékban élnek evangélikusok.
Népesebb gyülekezeteik közé tar
tozik Oberschützen (Felsőlövő)
gyülekezete is. A nemes lutheri ha
gyományoknak megfelelően gaz
dag egyházzenei programmal dol
goznak: március és április hóra ké
szített egyházzenei műsorfüzetük
nyolc zenei alkalmat hirdetett. En
nek keretében került sor a Luthe
ránia szolgálatára.
A meghívó egyházak: Ober
schützen és Markt Allhau (Alhó)
gyülekezetei voltak. A Lutheránia
boldogan tett eleget a meghívás
nak. Jó alkalom volt e háromna
pos útra április 4-e, 5-e és 6-a, ami
kor az énekkari tagok többsége
szabaddá tudta tenni magát.
Hetvenketten utaztunk Burgenlandba: ötven énekkari, tizenöt ze
nekari tag, négy szólista és a veze
tőség, D. Weltler Jenő karnagy,
dr. Hafenscher Károly, a Deák téri
gyülekezet igazgató-lelkésze és a
cikk írója, mint a kórus orgonistá
ja. Szombathelyen már várt ránk
két osztrák autóbusz, ezekkel foly
tattuk utunkat. Negyven kilométer
után meg is érkeztünk Oberschützenbe. Barátságos, meleg testvéri
fogadtatásban volt részünk. Lelké
szük, Gottfried Fliegenschnee és
kántoruk - a vendéglátás és a
hangversenyek lelkes szervezője Erik Barnstedt köszöntöttek min
ket. Ebéd után próbák, ismerkedés
a vendéglátókkal. Este pedig az
első szolgálat. Az oberschützeni
templom padjai szépen megteltek,
az énekkar az oltártérben állt fel,
a zenekar pedig a padok előtt fog
lalt helyet.
Két Bach-kantáta hangzott el
ezen az esten: a 4. Christ lag in
Todesbanden (Jézus, Megváltónk
sírba szállt) és a 39. Brich dem
Hungrigen dein Brot (Oszd meg
kenyered az éhezővel). A szólókat
Verebics Ibolya (szoprán), Sánta
Jolán (alt), Kállai Gábor (tenor) és
Berczelly István (basszus) énekel
ték. Mind a Magyar Állami Ope
raház szólistái, kivéve Verebics
Ibolyát, aki pályája kezdetén áll
ugyan, mégis egyre több rangos
felkérést kap oratóriumokon való
közreműködésre. Weltler Jenő

karnagy szuggesztív átéléssel ve
zette kórusát. A két kantáta közé
iktatott órgonamű (Bach a-moll
prelúdium és fúgája) változatosab
bá tette az est programját.
Az alhói evangélikus templom
ban a Lutheránia megismételte
Bach kantátáinak előadását. En
nek az estnek különösen is meghitt
volt a hangulata. Ugyanis Weltler
Jenő édesapja ebben a faluban szü
letett, s a hallgatóság soraiban töb
ben is jelen voltak a rokonok kö
zül.
Vasárnap délelőtt az énekkar
ismét az oberschützeni templom
ban szolgált. Az istentiszteleten és
az úrvacsora alatt kórusműveket
énekelt magyar szerzőktől. Ha
fenscher Károly lelkész ezen az is
tentiszteleten német nyelven hir
dette az igét. János evangéliuma
9. fejezete alapján a meggyógyí
tott vak válaszáról beszélt, aki Jé
zus kérdésére így felelt: „Hiszek,
Uram.” Hafenscher Károly a két
kantáta-esten is szólt a gyülekeze
tekhez, köszönő szót mondott a
vendéglátásért, imádkozott és ál
dással zárta a Deák tériek szolgá
latát.
E három nap gyorsan eltelt, va
sárnap este már mindenki ottho
nában számolhatott be az élmé
nyekről. Ha rövid volt is a látoga
tás, mégis jelentősnek ítéljük.
Olyan evangélikusokkal kerültünk
kapcsolatba, akikkel közös a múl
tunk, részben a jelenünk is. Olyan
evangélikusokkal, akikről keve
sebb szó esik köztünk, pedig test
véri szomszédok vagyunk. A ven
déglátó családokkal való beszélge
tés során jobban megismertük egy
más egyházát, gyülekezetét. Az is
meretségek folytán barátságok is
szövődtek.
Ott-tartózkodásunk második
napján emlékezetes autóbuszki
ránduláson vehettünk részt, há
rom szép, magyar múltú városkát,
illetőleg várat tekintettünk meg.
Beszélhettünk kisebbségben élő
magyar, testvéreinkkel, akiknek
igen sokat jelentett az anyaorszá
giak szolgálata, magyar szava.
Az egyházak közötti kapcsola
tok erősítése, a testvériség ápolása
mindannyiunk feladata és köteles
sége. Az apostoli korban is így ke
resték a gyülekezetek az egymással
való kapcsolatokat. Ezt a feladatot
teljesítette az egyházzene szolgála
tán keresztül a Lutheránia, Bur
genlandban, testvérek között.
Trajtler Gábor

A lengyel Ökumenikus Tanács
igazgatója
Nagy püspöknél
A ndrzej W ójtowicz, a lengyel ö k u m e n ik u s T a n á c s
ig a zg a tó ja , 1986. á p rilis 16-17-én h iv a ta lo s b u d a 
p esti ta rtó z k o d á s a alk alm áv al lá to g a tá s t tett
dr. N agy G yula p ü sp ö k n él é s á ta d ta a te s tv é r lengyel
e v a n g é lik u s e g y h á z , v alam in t p ü sp ö k én e k , J a n u s z
N arzyhskinak s z ív é ly e s ü d v ö zletét é s jó k ív á n ság a it.
M ajd a m a g y a r ö k u m e n ik u s T a n á c s új főtitkárával,
d r. G örög T iborral folytatott m e g b e s z é lé s t. M indkét
ta lá lk o z á s o n ré s z t v e tt d r. G ottfried M ierau, a B uda
p e s te n m üködö IOL (E urópai L u th e rá n u s K iseb b ség i
E g y h ázak Inform ációs S z o lg á la ta) fő s z e rk e s z tő je is.

Evangélikus Élet isg g . m á ju s 4.
ISTENTISZTELETI REND
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Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly,
de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. (családi)
Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de. 11.
(úrv.) Gáncs Aladár, du. 6. Muntag Andor
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imád- reád vár minden nép: Te vagy út és békesség. Sze
ne. Ó m út 24. de. fél l l . Kertész Géza.
I Ságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsolt retettel nézz a földre! Neved áldjuk mindörökre.’
Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
ökumenikus hírügynökség Brazíliában
66,20
(293. ének)
Géza. Rákúczi út 57/b. de. 9. (szlovák) CseBrazíliában márciusban új egyházi
VASÁRNAP - „Aki pedig mindent megtehet sokkal
8Z&H3A - „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk
lovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Ker
hírügynökség alakult, sao pauloi szék
tész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.)
I Bőségesebben, mint ahogy mi kéijük, vagy gondoi- a haíiottakra, hogy valamiképpen el ne sodród
hellyel. Sajtószolgálatuk hetenként jele
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla.
j juk a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicső junk.” Zsid 2,1 (Zsolt 119,130 - Lk 11,1-13 - Jn
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
nik meg portugál nyelven húsz oldalon,
ség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről 15,9-15) Isten igéje a keresztyén ember számára
Zuglő de. 11. Szabóné Mátrai Marianna.
és elsősorban a latin-amerikai egyházak
nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” Ef 3,20-21 olyan, mint a hajósnak a világító torony. Célt és utat
Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Mari
életéről, valamint az egyházaknak az
(Ézs 25,1 - Jn 16,23-33 - Zsolt 66,16-20) Minden mutat. Ezért becsüljük meg az igehallgatási alkal
anna. Gyarmat n. 14. de. fél 10. Szabóné
emberi jogok és más társadalmi kérkéMátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
vasárnap a halálon is győztes Jézus Krisztusra kell, makat, hogy megtudjuk, mi Isten akarata az éle
sek területén végzett munkájáról tudó
(úrv.) Bachorecz Katalin. V ád út 129. de.
hogy emlékeztessen bennünket. A mi töredékes vilá tünkben. „A te szent igéd vezessen Életemnek útjain,
sít. A sajtószolgálat létesítéséről az el
negyed 10. (úrv.) Bachorecz Katalin. Frangegunkat szerette Isten úgy, hogy Jézust adta, Aki Tanítson élni helyesen, Bárhogy folynak napjaim...”
múlt év novemberében állapodtak meg
pán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest
a brazíliai egyházak, egyházi lapok kép
teljességre viheti az életünket. „Krisztus népe, bát (368. é. 3. v.)
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pinviselői, közöttük az 1 millió tagot szám
ran nézz előre: Eljön végre Istennek teljessége! Véget CSÜTÖRTÖK - „Azt látjuk, hogy az a Jézus a halál
témé Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fel
9.
Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10: láló evangélikus egyház. (Iwi-szp)
ér már ott Nehéz bajvívásod. Jézust meglátod.” elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel ko
(úrv.) Galáth György. Pestlőrinc Szemereronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből min
(269. ének 2. vers)
telep de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán.
Egyházi gyűjtemények konferenciája
||g |p $ - „Halljátok meg az Úr igéjét! Pere van az denkiért megízlelte a halált.” Zsid 2,9 (Ézs 61,1 Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Az NDK-beli egyházak gyűjtemé
Lk
24,44-53
Zsolt
97)
Ma,
mennybemenetel
ün
Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
nyeinek vezetői április 21-23. között
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik
hűség, és nem ismerik Istent az országban.” Hős 4,1 nepén arra a Jézus Krisztusra gondolhatunk, Aki
konferenciát tartottak Herrnhutban.
László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
(Ef 4,30 - lKir 3,5-15 - Jn 14,27-31) Kivel perel halált és poklot járt és Isten mégis győzelemre vit
Az alkalmon részt vett d r. F a b in y T ib o r
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10.
te.
ő
a
bűnből,
halálból
szabadító,
Aki
Isten
jobb
Isten? Elsőrenden azokkal, akik bár hallgatják az
teológiai tanár, az Evangélikus Gyűjte
Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de.
Igét, nem aszerint élnek. Ki az közülünk, aki tökéle ján van és esedezik értünk. „Ne félj, te szív, tűnjék
fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Soly
ményi Tanács vezetője.
tesen igazságos, hűséges, töretlen hitű? „Ne szállj a kétely: Utat tört néked jó Urad. (228. ének 3.
már Péter. Rákoshegy de. 9. (úrv.) Kósa
László. Rákoscsaba de. 9. Kósa Pál. Rákosli
perbe énvelem, Ó, én édes Istenem: Vallom, nem vers)
NDK - új vezető püspök az
get de. 11. (úrv.) Kósa Pál. Rákoskeresztúr
állhat meg előtted én lelkem. Elkárhoztathatsz en PÉNTEK - „Bizony az Úr ajándéka a gyermek.”
evangélikus egyházaknál
de. fél 11. (úrv.) Kósa László.
S o lt 127,3 (Mk 10,3 - lKir 8,22-24, 26-28 - Jn
gem.” (412. ének 1. vers)
Az NDK-beli Egyesült Evangélikus
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
«fnn - Ki hozta létre kezdettől fogva a nemze 15,16-17) Legféltettebb földi kincseink a gyermeke
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai MikEgyház (VELK DDR) múlt hónapi
dékeket? Én, az Úr, vagyok az első, és én mindvé ink, unokáink. Senki meg ne tévesszen minket: őér- | lós, du. 6. (úrv.) Szebik Imre. Torockó tér de. püspöki konferenciáján Christoph
fél 9. (úrv.) Madocsai Miklós. Óbuda de. 10.
gig ugyanaz vagyok.” Ézs 41,4 (Jn 1,15 - Kol 4,1-6 tűk is Istennek kell hálát adnunk. Hordozzuk őket
Stier mecklenburgi püspököt válasz
G örög Tibor. XD., Tartsay Vilmos u. l l .d e .
tották meg vezető püspöknek. A vá
- Jn 15,1-8) Ha figyelmesen nézünk körül a világ imádságainkban! „Urunk, hitet, hűséget adj Né9. Takács József, de. 11. Takács József, du.
lasztás azután történt, hogy elődje,
ban, mindenütt a változás nyomait látjuk. Új há künk és gyermekünknek...” (298. ének 3. vers)
fél 7. Kőszeghy Tamás. Modori u. de. fél 10.
Werner Leich thüringiai püspök az
zak épülnek, gyerekek felnőnek, felnőttek öregsze SZOMBAT - „Nap és pajzs az Úr”. Zsolt 84,12 (Jn
Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás.
Egyházszövetség (Kirchenbund) elnö
nek. Isten áll a történelem elején, ő ad növekedést 5,40 - Dán 7,9^-14 - Jn 15,18-21) Éltető, védelmező,
Kelenföld de. 8. Bencze Imre, de. 11. (úrv.)
ke
lett. (A VELK tagegyházai a Szász,
Bencze
Imre,
dú.
6.
Missura
Tibor.
Német
és beteljesedést, és ő a változhatatlan. „Örök Isten megtartó Istenünk van, mégis sokszor elfordulunk
a Mecklenburg], és a Thüringiai Egy
völgyi út 138. de. 9. Missura Tibor. Kelenáldj meg minket, Legyen őrző gondod ránk! Te tőle. „Ne hagyj elesnem, felséges Isten...” (79. ének
ház, és a többi öt - uniált - tartományi
völgy de. 9. (úrv.) Rőzse István. Budafok de.
Varsányi Ferenc
vezessed lépteinket: Te vagy áldó, jó Atyánk. Te- 1. vers)
II. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de. fél
egyházzal együtt alkotják az Egyház
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
szövetséget.) (Iwi-szp)
György.
|

J

Gyarmathy Irén

A levél védelmében
- Nem nézi meg, jö tt-e levele? kérdeztem az egyik lakótársamat,
amikor úgy fu to tt el a levelesládája
mellett, hogy oda se nézett.
- Nem kapok én levelet soha sen
kitől - hangzott a keserű válasz.
- Nem is szokott senkinek levelet
Imi?
- Nem. Nem tudok levelet írni.
M it írjak? Egyszerűbb, ha telefoná
lok.
- De ha magának, vagy az ^,ille
tékesnek" nincs telefonja, akkor
sem ír levelet? - makacskodom.
- Minden szökőévben - mondja
mosolyogva és már tobább siet.
Én ott állok a saját postaládám
előtt, kezemben lapok, levelek. És
mielőtt az ajtót becsuknám, még
egyszer megnézem, nem maradt-e
benne egy levél, nem ejtettem-e el
valamelyiket, aztán magam is indu
lok a lakásomba, hogy minél előbb
elolvashassam azokat. Közben per
sze azon töröm a fejem et, hogyan is
áll ez a levél kontra telefonügy nap
jainkban.
Tagadhatatlan, hogy a telefon
nagy karriert fu to tt be napjainkig,
korunk szinte nélkülözhetetlennek
mondja. Sokat is telefonálunk,
meggondolatlanul sokat, feleslege
sen sokat is. M ert telefon sokfelé
található. M ég sok régi készülék,
falraakasztható telefon is van fo r
galomban. Vannak modern, áram
vonalasak, több színben is. A tele
fon mindenüvé elkísér bennünket: a
hivatalba, a pályaudvarokra, a ren
delőkbe, az üzletekbe és így mehet
nénk tovább, valóban szinte nélkü
lözhetetlen.
O tt van az utcáinkban is felújítva
szép, tiszta telefonfülkékben, hasz
nálhatja, aki nem szeret levelet írni.
Látunk is néha hosszú sorokat az
utcán, két telefon is van egymásnak

„hátat fordítva”. De csak az egyik
előtt van sor, az működik, a másik
hallgat. A z emberek türelmesen vá
rakoznak, miközben a telefonáló
gesztusaiból, arcmimikájából kita
lálhatják, hogy miről beszél.
De van az utcai telefonoknak
más és más tulajdonságuk. Van
amelyik pénzéhes. Csak nyeli a f o 
rintokat ellenszolgáltatás nélkül.
Ritkább a nagylelkű típus. Vonalat
ad pénz nélkül. D e legmeglepőbb
az, amelyik élfogadja á pénzt, ad is
vonalat, kiadóson hagy beszélni és
a végén, amikor a helyére tesszük
megduplázva vagy megháromszo
rozva visszaadja a pénzünket.
A zt mondják, hamarosan eljön az
idő, amikor a telefonáló és a felhí
vott látni fogják egymást. A hara
gosok is, az üzletemberek, a barát
nők, a szerelmesek is. Es így ellen
őrizhetik egymást.
Ebben a korban születtünk,
amely kivételesnek is mondható, ezt
kell vállalnunk. A kocsikat kiszorí
tották az autóbuszok, lassanként a
repülőgépek az autóbuszokat, a ra
kéták pedig majd a repülőgépeket.
Bár igaz, hogy az USA-ban még
csak néhányon iratkoztak fe l az el
ső útra.
Kivételes kor kivételes emberei
már szü letésü k után" öregedni
kezdenek. M ég alig tudnak járni és
márfelveszik a telefont és beszélnek
a hívóval. Computerekkeljátszanak
és nem egy közülük 20-25 évvel vi
lágsztár lesz vagy talán igazgató.
Vajon
versenyképes
lehet-e
mindezzel egy szobánk csendjében
megírt egyszerű levél?
Való igaz, hogy azelőtt többet
írtunk egymásnak. A családtagok
nak, a barátoknak, a jó ismerősök
nek. Hírt adtunk a családi esemé
nyekről: születésről, esküvőről,

konfirmációról, keresztelőről, ün
nepekről, halálesetekről.
A levél kötelez a szó legnemesebb
értelmében. A z ember nem úgy ír,
ahogy beszél. Pedagógusoktól hal
lottam, hogy a mi gyermekeink nem
tudnak úgy levelet írni, ahogy mi
tudunk. A mi gyermekeink kezük
ben telefonnal születnek —mondo
gatjuk, a szolgálatukba állítják, ki
használják és megrongálják.
M it tehet még egy egyszerű, kéz
zel irt levél ebben a nyugtalan világ
ban?
Hírt ad arról, hogy aggódunk a
másikért, hogy gondolunk rá, nin
csen egyedül, hogy a kis unoka már
m egtette az első lépést és ez olyan
boldogság az egész családnak, hogy
a kis fiuk szépen fejlődik, hogy jó
osztályzatot kapott, idén konfirmálkodik, hogy még nem végzett
ugyan, de már házasodni szeretne,
hogy szépül az utca és renoválták a
templomot... egy egyszerű fehér
borítékba bujtatott levél elmondhat
ja a legszebb vallomást, amit elmon
dani olyan nehéz. Baráti segítséget
vihet, öregnek vigasztalást, hálás
köszönetünket, hírt adhat örömünk
ről, szomorúságunkról. Hihetetlen
mennyi belefér egy kis levélbe!
Azért írjál levelet! Szakíts rá
időt! írjál akkor is, ha van telefo
nod. Annak is írjál, aki vár rá és
annak is, aki már régen nem kap
levelet. H add örüljenek ők is és a
levél írója is.

Fónyad Pálné te Győri Gáborné, tíz
kérdés köré gyűjtve próbálták a témát
minél mélyebben feltárni. Ezek közül
néhány:
- A papné régen te m a - Mennyire
valósíthatja meg önmagát a papné,
illetve mennyire kell a férje által képvi
selt ügyet szolgálnia? stb. JÓ beszél
getés alakult ki e kérdések kapcsán,
de a fő kérdésre minden papnénak
magának kell megadni a választ: Elhi
vatottan, teljes értékű életcélként végzem-e a papnéi hivatást? A délutáni
közös program témája: Gyülekezeti
munkatársak keresése te nevelése.
Ezzel a címmel tartott, filmvetítéssel
Ausztrált előadást Győri Gábor helyi
lelkész.
A záróéhftatban Blázy Árpád egy
házmegyei felügyelő a Krisztusért vál
lalt hűséges, áldozatos szolgálatról
beszélt János 12,1-8. alapján
A keresztyéni szeretet szép jele volt
az iharosberényi asszonyok hűséges
asztalkörüti szolgálata - az egésznapos téma gyakorlati megvalósítása.
Istennek tegyen hála az áldásokban
gazdag, szép napért! Győri Gábor

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. május 4-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Varga György lel
kész, Bakonyszombathely.

A 60 éves kántor hivatását azért
választotta, mert egyrészt mindig
vonzotta az egyházi zene, másrészt
1949-ben nagy szüksége volt az
egyháznak kántorokra. Dr. Tamá
si M átyásné sz. Kalavszky Olga

kántorképzésben az Egyetemes
egyház Üllői úti hivatalában szer
vezett kántorképzőben részesült
1949. december 1-től 1950. szep
tember 7-ig.
Tanárai: Peskó Zoltán orgona
művész, Weltler Jenő karnagy,
Benczúr László lelkész voltak. Már
a kántorképzés alatt, s később is az
angyalföldi gyülekezetben szolgált,
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. május 8-án,
Mennybemenetel ünnepén
Deák tér de. 11. (úrv.) Takácsné Kovács
házi Zelma, du. 6. Hafenscher Károly. Fasor
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs
Aladár. Üllői út 24. du. 7. Kertész Géza.
Karácsony Sándor u. 31-33. du. 6. Kertész
Géza. Thaly Kálmán u. 28. du. 6. Rédey Pál.
Kőbánya de. 10. Vető Béla, du. 6. Vető Béla.
Zugló de. 11. Szabó Lajos, du. 6. Szabóné
Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
Bachorecz Katalin. Újpest du. 6. Blázy La
jos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Er
zsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán.
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor. Pestújhely
du. 6. Bízik László. Rákospalota Nagytemp
lom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
du. 6. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kis
tarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy du.
6. Kósa László. Rákoskeresztúr de. fél 11.
Kósa László.
Bécsikapu tér de. II. Madocsai Miklós,
du. 6. (úrv.) Madocsai Miklós. Óbuda de. 10.
G örög Tibor. XII., Tartsay Vilmos u. 11. de.
11. Kőszeghy Tamás. Pesthidegkút de. fél 11.
Buczolich Márta. Kelenföld de. 11. Missura
Tibor, du. 6. Bencze Imre. Budafok de. 11.
Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. 'Benkő
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.

Mennybemenetel ünnepén az oltárte
rítő színe: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Csel 1,1-11; az igehirde
tés alapigéje: Jn 20, 16-18.

id. és ifj. Rimár Jenő lelkipásztorok
vezetése mellett. Itt női kórust is
szervezett. Következő szolgálati
helye a józsefvárosi gyülekezet volt.
Itt a Karácsony Sándor utcában és
a Rákóczi úton egy időben szolgált.
1957 januárjától mindmáig a szar
vasi ótemplom orgonistája. Szlo
vák és magyar nyelvű liturgikus
istentiszteleteken orgonái. Az új
énekeskönyv bevezetésében is nagy
szeretettel munkálkodik. Örömét
találja az új énekek tanításában és
istentiszteleteken történő énekeltetésében. Irányítói, édesapja Ka
lavszky Kálmán, Székács Sámuel,
Kovács Pál ésjelenleg N obik Erzsé
bet lelkészek. A nagyszerű orgonis
ta, Borgulya Endre által tervezett
3 manuálos, 36 regiszteres, pneu
matikus hangszerről az Evangéli
kus Életben, már részletesen írtunk.
Gyermekkart, majd női és vegyes
kart is vezetett a kántor. Végzi az
orgona tervszerű karbantartását,
irányítja a hangolást, a nagyobb
javításokat. Évente 2-3 országos,
illetve nemzetközi hírű hangver
seny lebonyolításában is részt vesz
a templomban.

A Keresztyén Békekonferencia szer
vezésében tartották április 25-30. kö
zött a női békemunkások nemzetközi
konferenciája • Leszna Podkowaban
(Varsó mellett, Lengyelország). Az al
kalmon résztvett Sárkány Tibomé
Horváth Erzsébet miskolci másodlel
kész.
A Magyar Kurír idegen nyelvű
kiadása
»
A Magyar Kurír, félhivatalos római
katolikus egyházi lap (szerkesztő:
dr. Goják János, kiadó: Magyar Fe
renc) április 1-től német és francia nyel
vű kiadásban adja közre külföldi szer
kesztőségek számára magyarországi
híreit, tájékoztatóit. Az aktuális ma
gyar egyházi híreken túl tájékoztatást
ad ebben a magyar katolikus egyház
szervezetéről, intézményeiről, az egy
házpolitikai fejleményekről, a magyar
kulturális élet katolikus vonatkozású
eseményeiről,
megnyilatkozásairól.
A német és francianyelvű Magyar Ku
rír kéthetenként jelenik meg.
Egyház és zsidóság
Az Egyházak Világtanácsának a kér
déssel foglalkozó bizottsága, valamint
az európai Egyház és Zsidóság Bizott
ság, amelyet a Lutheránus Világszövet
ség támogat, április 13-19. között ülést
tartott Birminghamben (Anglia). Az
ülésen részt vett S z e b i k I m r e budai es
peres.

ESE iv i ENYEK

Óbuda
Május 11-én, de. 10 órakor zenés is
tentisztelet lesz. Műsoron Isaak Monte
verdi, Buxtehude és Bach művek. (Köz
reműködik az Ökumenikus Kamaraegyüttes Ujházy László vezetésével.)

MEGHÍVÓ

A Budai Evangélikus Szeretetotthonok
Igazgatótanácsa testvéri szeretettel
tudatja, hogy.
Dr. Nagy Gyula

az É szaki eg yházkerület p ü sp ö k e

Passió Győr környékén

Szarvas Tessedik templomának
orgonistája

Papné találkozó Somogy-Zalában
Somogy-Zalában, ebben a kis országnyi területű egyházmegyében rit
ka esemény, hogy a lelkészek szoká
sos értekezletet mellett egy papnétaláfkozóra is lehetőség nyílik. Március
22-én egy ilyen kedves együttlétre gyü
lekeztek össze az egyházmegye pap
női, valamint a párhuzamosan meg
tartott LMK-értekezlet illetve egyház
megyei presbiteri gyűlés résztvevői
Iharosberénybe
A gyülekezettel együtt átélt úrva
csorái közösségben vette kezdetét az
áldásosnak Ígérkező konferencia
Smidéliuszné Drobtna Erzsébet Zsid.
10,17. alapján hirdette Isten bűnbo
csátó kegyelmét
Ezt követően Varga Imre gyülekeze
ti felügyelő és Győri Gábor lelkész kö
szöntötték a kedves vendégeket.
' Dubovay Géza esperes beszámoló
jában egyházunk időszerű kérdéseivel
foglalkozott-ezt a konferencia minden
résztvevője együtt hallgatta meg. Ez
után a presbiteri gyűlés te a papnétalátkozó különválva folytatódott
A papné hivatása-ez volt a beszél
getés témája. A találkozó hátigazdái,

Húsvét utáni 5. vasárnapon az oltár
terítő színe: fehér. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Jk 1, 22-27; az igehir
detés alapigéje: Lk 18, 1-8.

Keresztyén női békeaktívisták
talákozója

Tizedszer indult el ezen a nagy hé
ten dr. Selmeczi János otthonigaz
gató vezetésével a teológiai hallga
tók egy nagyobb csoportja, hogy
Krisztus U runk szenvedésének tör
ténetét, a P a s s ió t a gyülekezetekben
megelevenítse. Ebben az évben a
G y ő r k ö r n y é k i g y ü le k e z e te k látták
vendégül a teológusokat.
Az idei Passiót Lukács evangé
liumba alapján állították össze.
A bevezetőben felvetették a kér
dést, hogy Jézus vajon eleget tesz-e
a zsidó nemzeti váradalmaknak,
hogy Izrael népét a római rabság
ból megszabadítja. A történet so
rán azután kiderült, hogy Jézus az
Atya rendelésének tett eleget, ami
kor vállalta a kereszthalált az em
berekért. Ezt a tényt a Passió végén
Ézsaiás könyve 53. fejezetének idé
zése klasszikusan fejezte ki. Ezzel
függ össze az is, hogy a Passió viszszatérő refrénje, amit nemcsak Júdásért, Péterért és Püátusért, ha
nem önmagukért és a gyülekezetért
is énekeltek a teológusok ez az
éneksor volt: „Irgalmazz szegény
gyermekednek!”
A Passió szövegét S z e m e r e i J á 
n o s IV. évf.’ hallgató állította össze.
Ő volt a Passió rendezője és az elő
adások során az evangélista. Az
énekanyagot - ami gitárral kísért
ifjúsági énekekből állt - Ó c s a i Z o l 
tá n II. évf. hallgató állította össze.
Több éneknek a szerzője is, ő volt.
J é z u s a la k já t H a n y a y L á s z ló II.
évf., P é te r é t K a r d o s T a m á s I. évf.,
J ú d á s é t B é r e s L á s z ló II. évf., P ilá tu 
s é t p e d ig D e tr e J á n o s II. évf. hallga
tó személyesítette meg. A Passió
előadás többi résztvevője G o ttfr ie d
V o ss német ösztöndíjas, S á n d o r
F rig y e s, P o v a z s a n y e c z G y ö n g y i és
T ó th M e lin d a IV. évf., F a r k a s E te l
k a , H e r d lic z k a É v a és T ó th A ttila
III. évf., B é r e s T a m á s és D e c m a n n
T ib o r II. évf., valamint I s ó Z o ltá n
I. évf. hallgatók voltak.
A két budapesti gyülekezettel
együtt (Deák tér és Cinkota) tizen
nyolc gyülekezetben szolgáltak a
teológusok a Passióval: G yőr Öreg
templom és Szeretetház, Győrújfalu, öttevény, Börcs Szeretetház,
Rábcakapi, Tárnokréti, Rajka, Le
vél, Mosonmagyaróvár, Farád, Be
led, Rábaszentandrás, Tét, Felpéc
és Ménfőcsanak. A szolgálatok kö
zül talán a legbensőségesebb volt a
két szeretetházi együttlét, valamint
a nagypéntek délelőtti felpéci szol
gálat, ahol a teológusok a gyüleke
zettel együtt járultak az Ű r szent
vacsorájához.
Agyülekezetek nagy szeretettel lát
ták vendégül a jövő lelkészeit. A gyü
lekezetek lelkészképzés iránt tanúsí
to tt felelősségét mutatja, hogy ebből
az alkalomból 82 184 F t adomány
nyal tám ogatták Teológiai Akadé
miánkat. Három gyülekezet adomá
ny át később küldi el. A gyülekezetek
vendégszeretetét és áldozatkészsé
gét köszönjük.
Selmeczi János

1986. május hó 10-én - szombaton a délelőtt 10 órakor kezdődó istentisz
teleten - a Szeretetotthon kápolnájá
ban - beiktatja a Budai Evangélikus
Szeretetotthonok igazgatói szolgálatába
Csizmazla Sándor

lelkészt
Az igazgatótanács Etnöksége

____________ j.

____

Születés
Dr. Bálint Zoltánnak és feleségének
1986. április 7-én Bulawayoban máso
dik gyermekük született. Neve: M á r 
to n . A gyermek keresztelése május vé
gén lesz Shiri, zimbabwei evangélikus
püspök szolgálatával a bulawayo Mzilikazi evangélikus templomban. „Szol
gáljatok az Ú rnak örömmel... Ő alko
tott minket, az övéi vagyunk.”
Halálozás
Tarján Béla, ny. lelkész életének 78.
évében 1986. április 11-én elhunyt. Te
metése 1986. április 21-én volt a nyír
egyházi temetőben. „Ama nemes har
cot mégharcoltam, futásom at elvégez
tem, a hitet megtartottam, végezetre
eltétetett nekem az igazság koronája,
amelyet megad nekem az Ur, az igaz
bíró...” (2Tim 4, 7-8)
Apróhirdetés
Eltartási szerződést kötne diplomás
házaspár. Rákoskeresztúr előnyben.
Tel.: 98-15-209 este 18 óra után, vagy
„Egyetemi tanár” jelivégei a kiadóhi
vatalba.
A balatonszárszói üdülő konyhai
dolgozót keres a nyári hónapokba. Le
het nyugdíjas is. Cím: Bp., Puskin
u. 12. 1088, dr. Rédey Pálné.
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EMLEKÜNNEPSEG CELLDÖM ÖLKÖN
Berzsenyi Dániel
„Hív szívünk csendesebb intésit nem
halljuk,
Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk,
Messzebb járnak szemeink;
Bámulva kergetjük álmunk tarka
képét,
Örökre elveszítjük gyakran éltünk
szépét,
S későn hullnak könnyeink.”
1804-ben Berzsenyi Dániel életében
döntő változás következik. Sömjént, Ke
menesalját elhagyva Niklára költözik.
Ekkor úja búcsúzójaban az előbb idézett
sorokat. „Messze setétlik már a Ság tete
je”, a tájjal oly messzinek tűnő távolság
ba kerül mindaz, ami a gyermekkort, az
ifjúságot jelentette számára.
„Ti láttátok az én bölcsőmnek
ringását
S ácsorgó ajkam első mosolygását
Szülém forró kebelén;
Ti láttátok a víg gyermek játékait,
A serdülő ifjú örömit, gondjait,
Éltem vidám reggelén.”
1776. május 7-ét jegyezte Berzsenyi
Dániel születésének dátumául a nemesdömölki anyakönyvbe Perlaky Gábor
szuperintendens, aki nemcsak hogy
megkeresztelte a dömölki evangélikus
templomban Dánielt, de keresztapja is
volt.
A gyermek- és ifjúkor szülőfalujához,
Egyházashetyéhez kötődött. Apja, aho
gyan Németh László jellemezte, „diplo
májára ügyvéd volt, foglalkozására gaz
da, világnézetére sztoikus, családi álla
potára basa.” Apjától örökölhette a
költő lobbanékony természetét, de a ha
zafias érzés és a klasszikusok szeretete is
apai örökség lehetett. 19 éves volt, ami
kor édesanyját elveszítette. 10'éves ko
ráig apja nem engedi iskolába. Magán
úton tanul. 12 éves, amikor a soproni
líceumba beíratják. Virtuskodás, belső
forrongás, szellemi épülés jellemzi az ott
töltött éveket.
1799. május 21-én vezette a nemesdömölki evangélikus templom oltára elé az
akkor 16 éves Dukai Takáts Zsuzsan
nát, akiről a költő - két évet fiatalítva őt
- e z t írja: „Ami feleségemet illeti, közép
szerű mindenben. 14 éves korában vet
tem ■el,;együgyűségben találtam és abból,
fel nem szabadítottam”. Kis János mint
szép fiatalasszonyról emlékezik róla. Az
otthonért, férjéért, gyermekeiért min
dent megtett. Gyermekei tanúsága sze
rint, mikor a költő 1817-18-ban súlyos
beteg lett, ápolásával szinte az életét
mentette meg.
A Berzsenyiéket megeskető Perlaky
Dávidnak lett az utóda a dömölki paró
kián Kis János, akit a költő már régebb
ről ismert. Többször meglátogatta Ber
zsenyiék sömjéni otthonát. Egyik láto
gatása meghatározó lett a későbbiekre
nézve. Kis János ezt írta erről naplójá
ban: „Többször történt, hogy hozzámenésemkor őtet az aztalnál dolgozva s
papirosok mellett találtam, melyeket
belépésemkor az asztalfiókba hidort...
Midőn ez másodszor vagy harmadszor

„Léted világít . .

történt, s a nyíredékeken vers-töredékecskéket találtam, azt mondám neki
nyájasan, hogy valamely különös lélek
nek kell nála látogatást tenni, s kérdém
tőle enyelegve, hogy talán versírással
mulattatja magát?... Még ekkor versei
ből semmit sem mutatott; hanem ké
sőbb hozzám jővén, költészetéből né
hány darabot, s ezek között a Romlás
nak indult hajdan erős magyart is elhozá.”
Kis János Kazinczyhoz juttatta el a
verseket. Széphalom, ahol nem járt Ber
zsenyi, Kazinczy, akivel személyesen
nem találkozott, így lett a költő életének
meghatározó helye és alakja. Kazinczy
Ferenc Berzsenyi számára a nagy kriti
kus, tanító, példa, kinek tanácsait azon
ban nem mindig fogadta fenntartás nél
kül. Milyen jó is ez, hiszen szegényebbek
lennénk néhány szép kifejezéssel, kép
pel, melyeket a versekben a nagy nyelv
újító megváltoztatásra ajánlott. Szegé
nyebbek lennénk olyan verssel is, mint
a Fohászkodás, melyet Kazinczy a kötet
egységesebbé tétele érdekében kihagyás
ra ajánlott. Elindul tehát nyilvánosabb
költői pályája. Keszthely a Helikon
ünnepekkel, pesti találkozás Kazinczy
barátaival, városok, élmények, találko
zások költői útján. Ott van Kölcsey is,
aki bírálatával a helikoni elismerésének
idején célozta meg a költőt.
Szerb Antal ihletett költőnek nevezte,
aki „kizárta gondolkodásából a sema
tizmust, a mindennapi kifejezéseket, és
kifeszítette az antik ütemek hálóját,
hogy új expressziókat halásszon ki az
önmaga tengereiből”.
Erény és szépség, ez a kettő a lángoló
hazaszeretet mellett mérceként vonul
végig Berzsenyi költészetén. Utolsó ver
seinek egyikében így fogalmazta ezt
meg:

(Martyn Ferenc grafikája a Berzsenyi-emlékkönyv címlapján)

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
1986. május 11-én, vasárnap a celldömölki evangélikus
templomban

ORSZÁGOS EGYHÁZI ÜNNEPSÉG
keretében emlékezik meg hazánk és egyházunk nagy költője,
BERZSENYI DÁNIEL
születésének 210. és halálának 150. évfordulójáról.

„Gyönyörre nyüt szív nyiladozza
A szeretet csoda két virágú,
A szent poézist és a dicső erényt.”

Az ünnepségek rendje:

Vagy ahogyan A magyarokhoz c. tersé
ben úja:
„...minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha elvész:
.Róma ledől s rabigába görbéd.” ,

Délelőtt 11 órakor:

Ünnepi Istentisztelet
Dr. Nagy Gyula,
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgálatával.
Délután 3 órakor:

Ünnepi megemlékezés a templomban

A harmóniára vágyik, de tudja:
„Itt a mosolygás sírással vegyül,
Itt minden édes mérget rejt magába,
S gigászi harcot minden nyugalom.”
Ennek ellenére, ahogyan a Fohászko
dásban úja:
„...letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb telkeknek útján
Merre erőm s inaim vihetnek.”
1830-ban az Akadémia tagjává választ
ják.
1836. február 24-én halt meg Niklán.
Egyházunk nagy költőjéről május 11én a celldömölki templomban országos
ünnepségén emlékezik meg.

1. Megnyitó
2. A Celldömölki Városi Énekkar szolgálata
3. Berzsenyi-verseket szaval Balikó Tamás színművész, Pécs
4. Ünnepi előadás: Dr. Nemeskürty István professzor,
Budapest
5. Saját Berzsenyi-verseiből ad eló Jánosy István költó,
Budapest
v
6. A Lutheránia Énekkar szolgálata
7. Zárószó - Himnusz
Az ünnepség után Berzsenyi-emléktábla leleplezése
a templomon, ahol megkeresztelték és házasságát
megáldották.
A gazdag tartalmú országos egyházi ünnepre szeretettel
* hívjuk és várjuk gyülekezeteink tagjait és minden érdeklődőt.

Nagy László

„Bizton tekintem mély sírom éj- áthatják a felvilágosodás eszméi,
jelét! / Zordon, de oh nem, nem barátkozik a terjedő reformeszlehet az gonosz, / Mert a te mék képviselőivel. Új csúcsok
munkád; ott is elszórt / Csont- meghódítására tör. Ódái és eléjaimat kezeid takarják.” A világ- giái után megjelennek gondolat
irodalom egyik legfenségesebb gazdag verses episztolái. - Ertévallásos versének, a Fohászko- kesek prózai írásai is. Esztétikai
<&únak utolsó versszakával idéz- tanulmányokat ír, nyelvészeti
zük Berzsenyit halálának 150. kérdések foglalkoztatják, összeévfordulóján. „Ennél a Berzse- hasonlító vallástörténeti tanulnyi-versnél szebbet az egész nagy mányokat folytat (A religiók
világon senki nem írt” - állapítja eredete és harmóniája). A mameg Füst Milán, a neves költő gyarországi mezei szorgalom...
és esztéta.
c. értekezésében ismereteit, taA XIX. század első két évtize- pasztalatait alig meghaladott tadének legnagyobb hatású líriku- nulmányt ajándékoz a feledésa Berzsenyi. Nemcsak különle- kenységnek.
ges költői tehetségével, hanem
Berzsenyi egyházunk neveltje,
világszemléletét állandóan erősí- Kissomlyó evangélikus iskolájátő, műveltségét'folyton gyarapí- nak látogatása után az országos
tó szenvedélyével emelkedett a hírű soproni evangélikus líceum
legnagyobb klasszikusok sorába.
tanulója lesz. Évek után is olvaLátszólag antik, görög-római sója az első magyar önképzőkör,
minták ihletik, örökszép ódáiban a Magyar Társaság könyvtáráés elégiáiban azonban az új kor nak. Szoros barátságot tart fenn
gondolatait, érzéseit fejezi ki. Az volt iskolatársával, a nemesdöélet érdekelte, a maga feladatai- mölki (mai nevén Celldömölk),
val. Nem lehet szerinte szentebb majd soproni evangélikus lei
kötelessége a költőnek, mint „a késszel, püspökkel, Kiss Jánosnép boldogságának eszközlése”, sál, aki mint neves költő egyenMindig arra törekedett, hogy geti - a Kazinczy-barátság révén
„tanítson
és
használjon”. - Berzsenyi írói útját. A magyaA „közhaszonra” néző haladó rokhoz c. híres ódájának csak az
Berzsenyi feljebb is tekintő köl- utolsó változatából maradt ki tő-filozófus. Kutatja a történe- Kazinczyék megjegyzéseire - a
lem nagy összefüggéseit, keresi „Vallástalanság rút szüleményei”
mindig és mindenütt érvényes el- sorral kezdődő és a kor társaveket, törvényeket.
dalmának bűneit prófétai haragBerzsenyi magános írói jelenség, gal ostorozó egy-két versszak.
egyedül áll irodalmunkban. Gon- Berzsenyinek több gondolata,
dolatvilága ellentétes eszmék csa- képe és kifejezése tanúskodik a
tatere. Ami kiizzott lelke kohójá- Biblia közvetlen hatásáról. Jelleban, mindaz tiszteletet parancsol, mének főbb vonásai, igazságszeMagányosan tépelődő egyéniség, retete, nemeslelkűsége, tiszta erMagánya, amely „menedékháza a kölcsi magatartása, felelősségérnemes érzeményeknek”, belső iz- zete, népének, hazájának féltő
zás, hevülés. Úgyszólván minden szeretete vallásosságán alapulérzése szenvedéllyé nő meg ver- nak.
seiben. Nemes indulatait önmarMéltó elismerést a XX. szácangoló vívódásaiban és erőtől zadban adott az utókor. A száduzzadó verseiben emészti el. zad első évtizedeinek és napSzuggesztív erejű képei, sűrű, jainknak költői mesterüknek teerőt sugárzó, ódon zengésű sza- kintik.
vai több mint másfél évszázad
Életmunkáját értékelve, e szaután is lenyűgözően hatnak.
vakkal fejezte be Kölcsey Ferenc
„A nagy századok érckeze” az akadémiai búcsúbeszédét:
mindent felforgat, minden örök „Elköltözött az ember; a költő a
mozgásban van. Berzsenyi együtt mienk, e nemzeté marad végig
lép kora haladó eszméivel: a len.”
nyelvújítás harcosa lesz, műveit
Vajda Aurél
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Túrmezei Erzsébet

Berzsenyi Dániel

N ik la i lá to g a tá s

A tem ető

Berzsenyi Dániel sírjánál

Niklára látogatok gondolatban sírodra tenni csendesen virágom,
és néhány hálás, halk köszönő szóval
könnyíteni a régi adósságon.
Hiszen az életútra indulóban
annyi kedves kísérőt adtál mellém.
- A „Fohászkodás" súlyos sorait
kisdiákmódra most is elfelelném! Tanítottál gyermekhittel keresni,
. akit a bölcsek lángesze nem ér fel.
„Hervad már ligetünk, díszei hullanak!''
- Súgtad, ha szél játszott ószi levéllel.
„Forr a világ bús tengere, ó magyar!”
- hangzott szavad a viharban mellettem.
„Lélek s szabad nép tesz csudadolgokat!"
- biztattál, ha nemzetemet féltettem.
„Ö, a szárnyas idő hirtelen elrepül!"
- hallottam, hajszolva tűnő időket.
S látod, mindmáig még meg se köszöntem
a zengőszavú, drága kísérőket.
Es azt, hogy egy niklai leány szive
dalolni kezdett a te sírod mellett...
s hogy feleletül halk imádságára,
a daliam gyermekében tovább zengett.
Ha sírodnál nem száll fel az a kérés,
sose lesz énekké örömöm, könnyem.
- Niklára látogatok gondolatban,
hogy ezt ma hálásan mind megköszönjem.
Istennek! Poraid keze takarja,
ö adott téged! Éretted is áldom.
- Niklára látogatok gondolatban...
sírodra tenni csendesen virágom.
V ___________________________________ J

Útközben jegyeztem

Elrémülve tekint, oh temető, reád,
A tündér hatalom s a ragyogó dagály.
Látásodra szemek vázai s a világ
Álorcái lehullanak.

Részletek Rédey Pál Kemenesaljái jegyzetek című írásából
Fél Európát bejárva, szívemben
mindig ott pislákolt a vágy, eljutni
a hajlékhoz, amelyben napvilágot
látott kedvenc költőm, Berzsenyi.
S csak most jutottam el a szerény
„kúriához”, melybe jószerével ma
napság egy parasztcsalád sem köl
tözne be. Olyan egyszerű! Néhány
éve kis szobája múzeum. Nem tu
dom, hogy a 30-as években, ami
kor Móricz Zsigmond kereste, rá
bukkant-e a kicsiny hajlékra?
Kis János, a nemesdömölki
evangélikus lelkész, később püs
pök, Kazinczy barátja fedezte fel,
adott hirt 1803-ban róla Kazinczynak, s így Berzsenyi elindulhatott

a „felfedezettek” útján. A költő
ekkor 27 éves volt. Petőfi 26 éves
korában úgy halt meg, hogy neve
kitörölhetetlenül belevésődött a
magyar nép szívébe, költeményeit
pedig széltében-hosszában szaval
ták. Széchenyi pedig 1828-ban ar
ról panaszkodott Naplójában,
hogy a hazában nem olvassák
Berzsenyit. A legnagyobb magyar
megsejtette, mit jelent a nemzet
életében ez a- csendes, magányos
ember. Két/évvel azután, hogy
Széchenyi e szomorú szavakat
naplójába jegyezte, került levele
zésbe Berzsenyivel, akiről nem

csak mint költőről volt elragadó
véleménye, de mint olyanról is,
aki a művelődés, folklór, kultúra
területén otthonosan mozog.
A jövőt fundamentáló nagy szer
vező éppen ezért kérte pl. segítsé
gét a Pályanapokhoz.
Ki gondolná azt, hogy a himnu
szok és ódák fennkölt hangú ma
gyar Horatiusa népdalokat is gyűj
tött - somogyi kanászdalokat - és
hogy a néptánc iránt is érzéke volt?
A Dunántúl Krizája Bartók és Ko
dály útját egyengette a népdalkincs
felkutatásában, s Marton Györ
gyét a néptánc gyűjtésében. 1830ban ezt írta Széchenyinek: „saját
táncainkat elfeledtük... Én a ma
gyar Muzsikában és Tánczban
Ideált látok...”
Különös élete lehetett a niklai
remetének. 1804-ben, négy-ötéves
házasként került Somogyba. Fele
ségéről ezt írta: „Ami feleségemet
illeti, középszerű mindenben. 14
éves korában vettem el, együgyű
ségben találtam, és abból fel nem
szabadítottam... testvérei kasté
lyokban és festett szobákban lak
nak, de ő énvelem két kis szobában
megelégedik. Ha módi ruhák he
lyett jószágot szerzek, nem zúgoló
dik, hanem a gyertyaveszteségért

és firkálásért néha nagy panasza
van ellenem, de én Socratesként
csak úgy hallom, mint a kocsizör
gést ablakom alatt.” így dolgozha
tott az asszony mellett. De hát nem
is ez volt a fő baja. Sokkal súlyo
sabb sebet ütött rajta Kölcsey, de
tegyük hozzá a „Tiszántúl”, dara
bosságáért, nyelvezetének szikla
darabjaiért szünetlen pergőtűz
alatt tartotta,' s mit tehetett az érzé
keny költő? Mélyen lelkének
oroszlánbarlangjába
húzódott.
Amikor Széchenyi István meg
akarta őt látogatni niklai odújá
ban, ezt írta: „Ne jöjjön Méltósá
god Niklára! Nints itt egyéb, mint
görög szerénység, lyrai rendetlen
ség, pipafüst s egy durva democrata.”
Ez a „durva democrata” mégis
a legszebb szavakban tudott Isten
ről írni (Fohászkodás), és búcsúzni
szülőföldjétől (Búcsúzás Kemenes
Aljától), vagy köszönteni a női
egyenjogúságot (Dukai Takách
Judithoz). Ez a durva demokrata
búskomor tudott lenni, amikor
oktalanul támadták, bántalmaz
ták, érzékeny lelke Somogy kis
községébe húzódott vissza, ahol
hatvanéves korában észrevétlenül
elhunyt.

Te a durva tyrann bíborit elveted,
Mint a koldus utált élete terheit,
S a szent emberiség jussa szerint nekik
Egy rangot s nyugodalmat adsz.
Akit szíve emészt s elhagya a remény,
Annak még te reményt adsz s magas enyhülést.
Jer, adj nékem is, adj! ím, leereszkedem
Szentelt hantodon, s álmodok.
Mit? s hát kell-e nekem álmodozás, remény?
Agyváz altat-e vagy pólyadal engemet?
Oh, ismérem ezen phantomi lét körét,
- S nem szédül küszöbén fejem!
Minden szál fü, virág, melyre tekintek itt,
Érző szív vala, melly ömlede, mint enyim;
Minden porszem úgy élt, úgy szeretett, örült,
Mint e gerjedező kebel!
Minden kődarabon, melyre szemem vetem,
A nagy Persepol és Palmyra képe int;
Látom Theba kevély tornyait omlani
S a márvány Babylon falát.
#'
Látom hangyabolyi míveidet, világ!
Mint szórja s temeti a nagy Örök keze,
Látom, hangyasereg! mint tusakodsz s
tolongsz
Sírod partjain és porán.
Jertek, bámulatos bajnokok és nagyok!
S ti, kik nem meritek nézni az elmúlást,
és ti porba-nyögők, jertek, ide, s velem
Élni s halni tanuljatok.
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Hogyan büntet Isten?

„...akifelmagasztalja magát,
megaláztatik.”
N ebukadneccarnak, a hatalm as
babiloni birodalom uralkodójának
egy éjjel furcsa álm a volt. Látott
egy óriási fát, ami még tovább nótt
és erősödött. Mezei vadak piheni
tek dús lombja árnyékában, és
annyi volt a gyümölcse, hogy min
den élőlény róla táplálkozott. De
egyszerre csak egy angyal jelent
meg, és h an g o san így kiáltott:
„Vágjátok ki a fát, pusztítsátok el!
Űzzétek el alóla az állatokat! Dé a
tövét gyökerestül hagyjátok a föld
ben - megbilincselve. Hadd áztas
sa a harmat, és füvet egyen, mint
az állatok. Boruljon el emberi el
méje, hadd tudja meg mindenki,
hogy Isten az úr minden és min
denki fölött!”
A király fölébredt. Az álom n a 
gyon nyugtalanná tette. Mivel
azonban egy bölcs sem tudta
megfejteni az álom értelmét, m a

gához hívatta Dánielt, aki igy szólt
N ebukadneccarhoz: „Az a fa, amit
láttál, te m agad vagy, ó király! Te
lettél ilyen naggyá és hatalm assá:
uralmad elér a föld széléig! Az a n 
gyal szavainak értelme pedig ez:
Isten ítéletet tart fölötted. Meg
őrülsz majd, és az állatok közt élsz
egészen addig, amíg el nem isme
red, hogy a Felséges uralkodik az
emberek királysága fölött, és a n 
nak adja, akinek akarja. Ezért azt
tanácsolom : hagyj fel vétkeiddel,
uralkodj igazságosan, bánj irgalm asan a szegényekkel! így boldo
gan élhetsz sokáig!"
N ebukadneccar azo n b an nem
változtatott eddigi életén és g on
dolkodásán. Egy alkalommal p a 
lotája erkélyén sétálgatott, és gyö
nyörködött a lábai előtt elterülő

Nemrég került a könyves
boltokba Bartóki Józsefnek a
mezőberényi német evangéli
kus templomról szóló könyve.
Külön érdekessége, hogy a ki
adó megnevezésénél ez olvas
ható: Nagyközségi Közös Ta
nács, Mezőberény. Csak elis
merést érdemel, ha egy telepü
lés vezetősége erkölcsi és anya
gi áldozatot hoz annak érdeké
ben, hogy helyi kulturális, tör
téneti értékeit közkinccsé te
gye. Számunkra persze ennél
többet jelent, hiszen temploma
ink nem csak építészetileg, művészetileg érdekelnek minket,

vidékben. Minden, am erre csak a
szeme ellátott, a birodalom nagy
sá g á t és hatalm át hirdette. A király
szívét büszkeség töltötte el. így
szólt m agában: „Ez az a nagy Ba
bilon, amelyet én építettem királyi
székhellyé hatalm am teljében, fen
ségem dicsőítésére!” Alighogy ki
ejtette ezeket a szavakat, hang
hallatszott a mennyből: „Neked
szól ez az üzenet, ó Király! Elvesz
tetted királyságodat! Száműznek
téged az emberek közül, a mezei
vadak közt tanyázol... egészen a d 
dig, amíg el nem ismered, hogy a
Felséges uralkodik az em berek ki
rálysága fölött, és ann ak adja azt,
akinek akarja!"
Még a b b an az órában beteljese
dett a jóslat. N ebukadneccar el
méje elborult. Állatnak képzelte
m agát, és úgy is viselkedett, mint
egy állat. Az emberek elűzték m a

guk közül: kint élt a mezőn a m ar
hák közt éppen úgy, mint azok.
Még a külseje is megváltozott.
Megnőtt a haja, és a körmei is'
olyanok lettek, mint egy ragadozó
m adáré. A m agát m ár-m ár Isten
nek képzelő uralkodó nem Isten
hez, hanem állatokhoz kezdett h a 
sonlítani.
Isten azo n b an kegyelmes volt
hozzá. Egy n apon ismét visszakap
ta ép elméjét, újra uralkodhatott,
mint régen. A leckét azo n b an nem
felejtette el. Leborult Isten előtt, és
ezt mondta: „Most azért én, Nebu
kadneccar, dicsérem, m agaszta
lom és dicsőítem a mennyei Királyt,
mert minden tette helyes, eljárása
igazságos, és meg tudja alázni
azokat, akik kevélyen élnek."
Luptákné Hanvay Mária

hanem úgy, mint az istentiszte
let helyei. Ezért vagyok külö
nösen is hálás e kiadványért,
hogy egy eddig szinte ismeret
len, számomra majdhogynem
közömbös, távoli történetet ér
dekes csemegévé változtatott,
és egyébirányú, szélesebb törté
nelmi összefüggések feltárásá
val felkeltette érdeklődésemet
egy-két dolog iránt. Néhol
szinte izgalmas, regénybe illő
eseményeket ír le a szerző, aki
egyébként civilben rajztanár, és
mint az ajánlásból kiderül,
édesapja több mint huszonöt
évi'g volt kántor-tanító.
A község jelenlegi helyzeté
nek ismertetése után röviden
tárgyalja annak régebbi törté
netét, majd a három nemzetisé
gű (szlovák, német, magyar) la
kosság kialakulását, azok egy
máshoz valp viszonyát. Részle
tesebben ír már a német egyház
megalakulásáról, és a barokk
hatásról a protestáns építészet
ben. Történelmi hitelességű do
kumentumok ismertetésével és
bemutatásával még színeseb
ben és életszerűbben jeleníti
meg, hogyan vált lassan lehető
vé a türelmi rendelet körüli vi
ták és huzavonák eredménye
képp, hogy a herényi német
evangélikus gyülekezet templo-

VASÁRNAP
IGÉJE
Lk 24,46-49

T I V A G Y TO K A T A N Ú IM
Már Ézsaiás próféta szavai által (43,10) így szólt Isten Izrael
népéhez. Akkor sem egyszerűen gondviselő kegyelméről való ta
núskodásra hívta az ő népét, hanem megváltó, szabadító, össze
gyűjtő munkájáról való bizonyságtételre választotta ki őket. Isten
mai népe is tanúskodásra hivatott. Nagy dolog, ha megtapasztal
tuk gondviselő kegyelmét, s erről beszélni is tudunk, feladatunk
azonban ennél sokkal több. Mi húsvét tényét is ismerjük. A ke
resztyén ember Krisztus feltámadásának a tanúja. Maga a Feltá
madott küld el minket halálon győzedelmeskedő hatalmának hir
detésére.
Küldetésünk, feladatunk teljesítésének alapja Isten küldő akara
ta. Háromszor is ismétlődik ebben a rövid bibliai szakaszban a
„kell” szó. Krisztusnak szenvednie kell, fel kell támadnia és hirdet
ni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot. Isten akarata
volt tehát az, hogy Krisztus szenvedjen, meghaljon és feltámadjon,
de ugyanilyen határozott szándéka Istennek az is, hogy az evangé
lium hirdetése, vagyis az evangélizáció szolgálata folytatódjék.
Amint Jézus engedelmes volt, és elfogadta, teljesítette Atyja akara
tát, úgy kell végeznünk nekünk is a tanúságtétel szolgálatát.
A küldetés tartalma az, hogy Isten szeretetének örömhírét to
vábbadjuk. Ebbe az örömhírbe az is beletartozik, hogy Jézus a
kereszten értünk szenvedett és helyettünk halt meg. De Krisztus
győzelme, a feltámadás diadala nélkül még nem teljes az evangéli
um. Mi az élő Krisztus élő gyülekezete vagyunk. Az élet, az új élet
és az örök élet ajándékát kaptuk Krisztus által. Ennek hirdetésére
hivattunk. Jézus feltámadása nyit utat számunkra az élet felé. Ez
már földi életünk igazi és teljes örömét is jelenti, hiszen bűneink
bocsánatát kapjuk Krisztusért. A megtérés útján új életet kezdhe
tünk. A vége pedig az örök élet.
Küldetésünk erőforrása a Szentlélek segítsége. Az evangélium
továbbadása, az Isten szeretetéről, megváltó kegyelméről való
tanúságtétel nem egyszerű dolog. Jézus szeretetét úgy átadni má
soknak, ahogyan mi kapjuk tőle, aztjelenti, hogy úgy kell tudnunk
a megbocsátást gyakorolnunk, ahogyan ő bocsátott meg nekünk.
Ez nem mindig megy nekünk könnyen, sőt segítség nélkül egyálta
lán nem megy. Ezért áll mellénk Isten az ő Szentleikének segítségé
vel. Megígérte ezt a segítséget Krisztus is a tanítványoknak. Be is
teljesítette. Pünkösdkor elküldte az ő Lelkét. Ma ismét Pünkösd
küszöbén ezt várhatjuk és kérhetjük.
Ti vagytok a tanúim - ez Isten mai üzenete. Nem úgy hangzik
ez, hogy jó lenne, ha Isten szeretetének tanúi lennétek. Még csak
nem is azt mondja Isten, hogy próbáljatok meg tanúságot tenni
arról, amit láttatok és hallottatok, tehát arról, ami hitetek tartal
ma. Az ige Isten kiválasztó kegyeiméről szóló híradás. A tanú
pedig köteles vallani. El kell mondani, hogy úgy szeretett minket
Isten, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy örök életünk legyen.
Az ő feltámadása egyben az új életre segítő, újjáteremtő élet lehető
sége is számunkra. Erről való bizonyságtételünkhöz pedig a Lélek
ad mennyei erőt.
Vető Béla

Februárban - természetesen a
családtagokkal és a munkatársak
kal együtt - nagy izgalommal fi
gyeltük a Fülöp-szigeteki elnökvá
lasztásról és következményeiről ér
kező híreket, hiszen nem volt
mindegy, hogy csoportunk elmehet-e, vagy inkább az, hogy vissza
is jön-e onnan. A február 25-i kormányváltozás híre azonban végül
megnyugtatott.
Március 15-én délután érkez
tünk, valóban - itteni mércével
mérve - nyugalom volt, és javában
tartott a lelkesedés. Másnap, va
sárnap délelőtt több evangélikus

A baguioi teológia

gyülekezetbe látogattunk a 6-8
milliós Manilában. Különösen is
emlékezetes marad számomra a
Grace-gyülekezet istentiszteletén
és gyermekbibliakörében való sze
retetteljes fogadtatás - de ez az
egész itteni látogatásra érvényes.
Magyar, NDK-beli és tanzániai lá
togatójuk még nem volt. Délután
egy másik (Trinity) gyülekezetben
ifjúsági órán vettünk részt; amely
re 100-120 fiatal jött el. Volt sok
ének, játék, filippinó (tagalog)
nyelvtanulás, és persze az elmarad
hatatlan bemutatkozás.
Március 17-én, hétfőn először a
Fülöp-szigeteki Egyházak Taná
csát kerestük fel, ahol Liberato
Bautista, az emberi jogok előadó
ja, a budapesti ifjúsági gyűlés dele
gátusa tájékoztatott. A Tanácshoz
tartoznak a lakosságnak körülbe
lül 8-10%-át alkotó nem katolikus
egyházak, a lakosság 80^85%-a
katolikus, 5-6%-a mohamedán.
A Tanács a Marcos-rendszerben
többé-kevésbé polgárjogi szerve
zetként működött, tiltakozott a
jogsértések, utoljára a február 7-i
„választás” ellen. A mostani, sza
badabb légkörben pedig szeretné

nek a demokrácia elősegítéséhez
hozzájárulni. - Teológiai hallgató
kat tapasztalatszerzés céljából 1-2
hónapra gyárakba, néha tehető
sebb emberekhez, de főleg a nyo
mornegyedek lakóihoz küldenek.
A „hétezer sziget országa” 55 mil
liós lakosságának legnagyobb
gondja az, hogy az élelmiszertermelés és a munkalehetőségek
nem tartanak lépést a népszaporu
lattal. Nagyon megdöbbentő és el
szomorító volt a nyomorúságosán
összeeszkábált viskók látványa, a
(nemlétező) közegészségügyi felté
telekről nem is beszélve.
Ezután az evangélikus egyház
irodáját kerestük fel. Különösen is
fontos szolgálat itt a rádiós misszió
és bibliaiskola, heti 150-200 adás
sal.
A hátralévő két teljes napon a
fővárostól 200 kilométerrel észak
ra, a hegyek között lévő Baguioba
látogattunk. Itt Thomas Batong
egyházelnök és Jósé Fuliga teoló
giai dékán, a budapesti nagygyűlés
delegátusai fogadtak bennünket.
Az evangélikus misszió 1946-ban
kezdődött, 1953-ban alakult az
egyház, ma 18-19 ezer tagja van.
Jelentősége azonban az egyházi is
kolák, óvodák, az említett rádió
adások és diakóniájuk révén szám
arányánál nagyobb. Teológiáju
kon jelenleg 13-an tanulnak, ami
viszont kevés. Nőket nem ordinálnak - ez a Missouri Zsinat „anya
egyház” hatása - mert nem is vesz
nek fel (Szingapúrban és Malay
siában legalább felvesznek). Aka
démiájuk azonban így is kicsi, de
mire ez az írás megjelenik, már
kész lesz az új épület. - Este szeretetvendégséget rendeztek szá
munkra, amelyre sokan eljöttek az
egyház által fenntartott kollégium
- többségében nem evangélikus lakói közül. A népitánc-bemutató
után hosszú és igen eleven beszél
getés folyt.
Mindnyájan nagyon örültünk,
hogy eljuthattunk ebbe az ország
ba, és hogy rendkívül barátságos,
vendégszerető emberekkel talál
koztunk. Szívből kívántunk és kí
vánunk sok erőt nekik a korábbi
nál valamivel könnyebb, de még
mindig igen bonyolult helyzetük
ben.
. ; .VtartíTSüJíMrn inw
Március 20-án, csütprtpkpn,
dúltunk utunk befejező állomásá
ra, Japánba.

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk, köszönjük, hogy méltatsz bennünket a rólad szóló tanúságtétel szol
gálatára. Add, hogy először magunk éljük át megújító kegyelmedet Feltáma
dásod győzelme hozzon ki minket is a halál hatalmából, régi életünkből
Újítsd meg életünket, hogy bűneink bocsánatát elnyerve járhassunk új élet
ben, a neked való szolgálat örömében. A tőled kapott élet bizonysága lehessen
minden cselekedetünk. Lehessen a megtérés útján járó életünk másokat is
megtérésre hívó bizonyságtétel Mindehhez pedig add nekünk Szentfelked
erejét Ámen.

ma jelenleg is meglévő formájá
ban megépülhessen.
Igényes esztétikai látásról,
kifinomult ízlésről, és szenve
délyes szakmaszeretetről árul
kodik, hogy aprólékos mű
gonddal írja le a szerző a temp
lomnak szinte minden négyzet
centiméterét a toronytól az ol
tárig. A harangok története kü
lönösen is érdekes történeti
összefüggéseket
tár
fel.
A templom külső leírása, a to
ronyóra, a tetőszerkezet, az aj
tók és ablakok, valamint a bel
ső berendezések, a karzat, a
szószékoltár, és egyéb tárgyak
leírása nem kevésbé részletes,
mint a szerzőnek igazán szak
mába vágó oltárkép bemutatá
sa, amit egyébként Orlai Pet
ries Soma festett 1854.-ben. Cí
me: „Engedjétek hozzám jönni
a kisdedeket!” Az orgona leírá
sa is aprólékos, szakszerű, ter
mészetesen itt is kiegészítve a
történetet közelebbről is megis
mertető eredeti, korabeli doku
mentumokkal.
A könyvben helyet kaptak
még kegytárgyakról, helyi éne
keskönyvekről, valamint a te
metőről és a parókiáról szóló
írások is. A szerző rajzai és Váradi Zoltán fotói díszítik a ki
adványt.
Bartha István

Manilái nyomornegyed

S ajtó szem le

M agányosan a gyülekezetben?
A Reformátusok Lapja múlt évi ka
nem vártuk meg, hogy ránk figyeljenek
rácsonyi száma ^egy rövid olvasói leve
föl, mi alkalmazkodtunk, illetve beil
let közölt. Ebben valaki elpanaszolja
leszkedtünk a közösségbe, mind a mai
súlyos csalódását. Új helyre költözött
napig, mert könnyebb egynek közeledni
s egy idő után elment az ottani refor
százhoz, mint a száznak egyhez”. mátus gyülekezeti istentiszteletre. Pa
A k i k s z e r in t a le v é lír ó n a k ig a z a van:
naszának lényege: sem az istentisztelet
- „Milyen gyülekezet az, ahol nem forelőtti félórábán, sem pedig az istentisz • dúlnak a jövevény felé?” - „Ez a téma
teletet követően a templom előtti álldoigen jelentős egyházunkban. Nagyon
gálása idején senki meg nem szólította,
sok múlik a gyülekezetek vezetőségén
pedig - mint írja: „Oly jól esett volna,
is ezen a téren.” - „Egy szót szeretnék
ha valaki érdeklődik: honnan jöttem,
most hangsúlyozni: a szívélyességet.
ki vagyok. - Álltam egy ideig magá
Sajnos, az életben is, a gyülekezetekben
nyosan, majd szomorúan hazamen
is hiányzik ez”.
tem”. - Hozzászólásokra számítva,
A S z e r k e s z tő s é g
ezeket kérve hozta a Szerkesztőség ezt
a kis levélrészletet.
mérlegelve a hozzászólásokat, kiemel
ve a jó meglátásokat, végül mégiscsak
H o z z á s z ó lá s o k
- bizonyos m o d u s vive n d it keresve és
érkeztek is, hazai és külföldi testvérek
találva - , salamoni döntést hozott:
től egyaránt. Mint várható volt, meg
„Mind a két fél hibázott, a gyülekezet
oszlottak a vélemények. Lényegében
tagjai is, akik nem fordultak fokozott
arra a szempontra koncentráltak a
figyelemmel az újonnan érkező felé, de
hozzászólók, hogy kinek van igaza.
a gyülekezet új tagja is, aki nem tett
A levélírónak, aki a gyülekezet tagjai
semmit azért, hogy közelebb kerüljön
tól várt kezdeményezést vagy a gyüle
testvéreihez”.
kezetnek van igaza, mert-az újonnan
E g y ú ja b b h o z z á s z ó lá s
érkezettől tartja magától értetődőnek a
„bemutatkozást” . Épp utóbbiak tábo
Jelentősnek találom a felvetett problé
rában fogalmaztak gyakran élesen és
mát. Még akkor is, ha tudom, hogy ez
szeretetlenül.
a jelenség nem minden gyülekezetre le
A k i k sz e r in t a le v é lír ó n a k n in c s ig a z a :
het jellemző annak éppen struktúrája
- „Úgy gondoljuk, hogy a hiba ember
miatt, hiszen ahol egy istentiszteleten
társainkban van, ha nem jön létre a
igen sokan vannak, ott nyilván egyet
várva várt beszélgetés. De miért nem
len újonnan érkező sem váija el, hogy
ment ő oda a beszélgetőkhöz?” - Vala
a sok között őt észrevegyék. - Sok tö
ki, aki nagy családjával hasonlóképp új
rődést igényel ez a jelenség annak elle
helyre költözött, így emlékezik: „Mi
nére is, ha meggondoljuk, hogy amit

„magányosság a gyülekezetben” kifeje
zéssel jelölünk, abból a levélíró annak
csak egy kis részét szólaltatta meg. Mi
vel országszerte igen nagy a fluktuáció,
gyülekezeti tagok jönnek-mennek az
ország egyik részéből a másikba, ezért
a felvetett panasz egyre inkább általá
nos érdeklődésre számít. Meggyőződésem, hogy a gyülekezet a
felelős és a hibáztatható az olyan csaló
dásokért, amikor egy újonnan érkezett
szomorúan megy haza az istentisztelet
ről. Nem lehet eleget hangsúlyozni:
nem keresztyén gyülekezet az olyan,
ahol - bár erre mód és alkalom nyílna!
-n e m veszik észre a jövevényt. Vagy ha
észreveszik, a gyülekezetben m ár bentlévők, már otthonosak nem könnyítik
meg az újonnan érkezett előtt a kap
csolatteremtés dolgát.
Sok múlik minden gyülekezetben an
nak vezetőségén, a lelkészen. Több he
lyütt szokás, így van ez nálunk is, a
lelkész az istentisztelet végén a temp
lomajtóban elköszön a gyülekezet tag
jaitól. H a újonnan érkezettet lát, ő ér
deklődhet, tájékozódhat elsőnek.
Észrevenni az újonnan érkezettet,
.észrevenni és segítségére lenni: szent
szolgálat ez! Legyünk engedelmesek
ebben a szolgálatban is. Tudjunk róla,
hogy az igaz szeretet találékony, érzé
keny és a szó legnemesebb értelmében
véve bátor. Legyen gondunk reá, hogy
gyülekezeteinkben senki szívét ne ter
helje éppen m iattunk-a fájdalom: „szo
morúan mentem haza az istentisztelet
ről”.
Győr Sándor

/'fii L élek e z t a k e ttő t a karja e lé rn i é s m e g te r e m 
ten i m in d en k e r e s z ty é n b e n : e lő s z ö r b iz o n y o s o d 
jé k m e g a sziv ü k , h o g y k e g y e lm e s Istenük van;
a zu tá n le g y e n e k k é p e s e k m a g u k is s e g íte n i m á 
s o k a t k ö n y ö r ü le te s s é g g e l. A z e ls ő a z t te s z i,
h o g y k ib ék ü ltek Iste n n el s m in d en ü k m e g v a n ,
a m i c s a k k ell. S ha e z íg y m e g tö rté n t, akkor
m e g k e z d ő d h e tik s e g ítő iste n i s zo lg á la tu k a k ö 
n y ö r ü le te s s é g g e l. (Luther)
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Dr. Nagy Gyula

PÜNKÖSDI GONDOLATOK
AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁRÓL
Sok szó esik ma köztünk
is, világviszonylatban is
a z egyház szükséges
m egújulásáról. Jó, hogy
íg y van: a ro ssz elhagyása
és a m egújulás a jó ra
m indig időszerű.
O lvassuk e l a z A postolok
C sélekedeteinek
K önyvéből a 2. fejezetet!
E z a pünkösdi fejezet
éppen arról szó l, am i
annyiunkat foglalkoztat:
hogyan szü lete tt és
hogyan újulhat m eg azóta
is K risztu s egyháza a z
idők sodró árjában?

düD
Az első tanulság ez: az egyház
megújulásának igazi forrása és haj
tóereje nem emberek bölcsessége,
nagy elhatározásai, hanem Isten
hatalmas igéje és az igét megeleve
nítő Szentlélek csodája. Ige és Lé
lek: ez a kettő élteti két évezred óta

az egyházat. Ha az egyház megúju
lását akaijuk, a fő gondunk is ez
legyen: az ige gazdag és erőteljes
munkája közöttünk, az igehirde
tés, a szentségek kiszolgáltatása,
az istentisztelet, a lelkipásztori
szolgálat. És kéijük hozzá szünte
len a pünkösdi Lélek tüzét!
Persze jó azt is tudni, hogy eddig
még minden tévhit és szektás moz
galom az egyházban hangos önér
zettel Isten igéjére próbált hivat
kozni. Ez ellen csak egy védelem
van: hűség Isten teljes igéjéhez,
mint akkor Péter apostol igehirde
tésében. Az ószövetségi próféciá
hoz és az újszövetségi-krisztusi be
teljesüléshez. Isten törvényéhez és
Krisztus evangéliumához. Kisza
kított igerészek helyett a teljes ige
és a Szentlélek előtt megnyílt szív
- ez az egyház megújulásának útja!
A másik fontos üzenet: ha az ige
és a Lélek a középpont, akkor nem
embereken múlnak a dolgok. Ne
akaija és nem is tudja senki „kéz
bevenni” az egyház megújítását.
Az ilyen kísérletek, sajnos, már az
első gyülekezetekben (lKor
l.lOkk; 3,lkk) csak szakadások
hoz, szembenálláshoz és újabb
romláshoz vezettek. Isten igéje és
Lelke elsősorban nem másokra
vagy a világra, hanem a magunk
hűtlenségére, bűneire mutat: „Tér
jetek meg!” Ti - nem mások! Az
ige döntően a magunk krízisét, vál
ságát, megítélését hozza magával.
Csak ebből - a magunk bűnbána
tából és megtéréséből - támadt re
formáció és minden igazi megúju
lás. Kezdődjék hát ma is rajtunk a
megújulás az egyházban!

C *• )
Pünkösd másik fontos üzenete
ez: az egyház születése is, megújulá
sa is először a szív bűnbánata és hite
által, s ezzel együtt, ettől elválaszt
hatatlanul az egymás és minden em
ber iránti segítő szeretet, a jó t
gazdagon cselekvő élet által törté
nik.

A Szentlélek első kiáradásából is
együtt született bűnbánat, hit és
cselekvő szeretet: közösség a hit
ben és közösség az egymást segítő
szeretetben. „Mindazok pedig,
akik hittek, együtt voltak és min
denük közös volt. Vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották
mindenkinek” (44-45. v.).
A Krisztus-hitből azóta is szere
tet - nem vádaskodás, elkülönülés
vagy szembenállás - születik. Tü
relmes és önmegtagadó szeretet

egyéni és családi életben, napi
munkánkban, társadalmunk életé
ben, az embervilág legszélső hatá
raiig. Leszűkítés nélkül, csak a lel
ki életre vagy egy tágabb közösség
re. Az egyoldalú visszahúzódás a
hit „belső életkörére”, szeretet nél
kül, éppúgy Isten ítélete alatt áll,
mint a keresztyén aktivitás a szív
bűnbánata és hite nélkül.
Hitünk és teológiánk megújulá
sának ez elemi föltétele. Nem vala
mi „uniformizált teológiát” hirde
tünk az egyházban - hallgassa
csak meg valaki lelkészeink szó
székről elhangzó igehirdetéseit
vagy beszélgetéseit egymással! De
a hit és a cselekvő szeretet, a bűn
bánat és a szolgálat összetartozá
sán nem változtathatunk. Mert ak
kor a „szeretet által munkálkodó
hit” (Gál 5,6) bibliai igazságához,
a „hálás hitből termő jó cselekede
tek” reformátori igazságához len
nénk hűtlenek. Vitáink vannak a
„diakónia teológiája” helyes értel
me felől? Mikor nem voltak teoló
giai viták az egyházban? De egyet
nem engedhetünk vita tárgyává
tenni: hogy a diakónia Isten igéjé
vel és a diakónia a szeretet cseleke

és kedvelte őket az egész nép”
(46-47. v.). Pál apostol is nagyon
vigyázott a gyülekezeti élet jó
rendjére, a szakadások elkerülésé
re (lKor 11,17 kk).
A hála Isten sokféle és gazdag
ajándékaiért egyházunkban ma is
az élő hit jele. Ha valaki csak roszszat és csak hiányt lát, csak válság
ról tud beszélni, amikor Isten Lel
ke olyan gazdag termést adott egy
házunk életében, az mélyen hálát
lan Isten iránt. Gondoljunk csak
ökumenikus
kapcsolatainkra,
megbecsült egyházi és teológiai,
nemzetközi szolgálatunkra, gaz
dag és sokágú intézményes diakóniánkra, új énekeinkre és zengő
énekkarainkra, épülő és megújuló
templomainkra, sok eleven gyüle
kezetünkre és szolgáló életű lelkipásztorunkra, felügyelőinkre, kán
torokra és presbiterekre, nem
lelkészek helytállására a gyüleke
zeti munkában és a teológiai kép
zésben, női lelkészeink növekvő
számára, gyermek- és ifjúsági
munkánk nyitott terére, eleven
egyházi sajtómunkánkra -, aki
ezek közül csak egyről is megfeled
keznék, hálátlanul Isten ma is köz
tünk munkálkodó Lelke iránt, az
nem szólhat hitelesen az egyház
megújulásáról.
Ugyanakkor - a hála és köszö
net mellett a sok meglévő jóért egyházi életünknek nyitottnak kell
lennie az új dolgok iránt is: új szol
gálati területek, vagy még jól el
nem végzett szolgálati lehetőségek
iránt, a gyülekezetben és a társada
lomban; új gyülekezeti életformák
ra és istentiszteleti életünk megúju
lására.
Pünkösd nem azokat igazolja,
akik csak a régit akarják. De azo
kat sem, akik mindig és minden
deteivel az élet minden területén és ben csak újítani akarnak. És azo
mindenki iránt - ezek együtt és kat sem, akik csak ítélni, bírói
szétszakíthatatlanul a pünkösdi székbe ülni akarnak, de nem hálá
sak a sok jóért egyházunk mai éle
Lélek ajándéka.
tében, és nem készek végezni a ma
guk szolgálatát, a maguk helyén.

K áldy Zoltán püspök
pünkösdi üzenete
A fokozatos gyógyulás útján, otthonomból hálás sze
retettel gondolok gyülekezeteinkre és egész egyházunk
ra. Szívből köszönöm a gyülekezetekből, lelkészeinktől
és híveinktől érkezett táviratokat, leveleket és üdvözle
teket, a reám gondolást és az értem mondott imádsá
gokat.
Pünkösdi lélekkel kívánok áldást egész egyházunk
nak. Kérem ezután is szeretetüket és imádságaikat.
Fogadjuk örömmel a pünkösdi Szentlélek ajándékát!

1986 PÜNKÖSD
A z E g yh á za k Világtanácsa
elnökeinek üzenete
Az egész világon élő testvéreim
Krisztusban!
A mostani pünkösdi időben mi,
az Egyházak Világtanácsa elnökei,
szerető üdvözletünket küldjük
nektek, és gyülekezeteiteknek.
A biblia bizonyságtételének gaz
dag tárházából idén Pál apostol
szavait választottuk az efezusiakhoz:
„Egy az Úr, egy a hit, ezért
igyekezzetek megtartani
a Lélek egységét a békességnek
kötelékében"
(E f 4,3)

Olyan korban élünk; amikor az
emberi lélek és szellem előtt hatal
mas lehetőségek állnak nyitva az
egész földön. A modern tudomány
és technika eredményei lenyűgözőek, de megdöbbenéssel kell lát
nunk, mennyire visszaélnek ezek
kel a háborús pusztítás érdekében.
Az emberiségnek, köztük nekünk,
akik keresztyénnek nevezzük ma
gunkat, nem sikerült komoly vál
• * *
tozást elérni, megvalósítani egy
igazságosabb világot, csökkenteni
A pünkösd, az egyház születése az elnyomást és szilárd, tartós bé
Pünkösd időszerű, mai tanítása
végül az is, hogy az egyház születé és megújulása is - csoda. Nem elő két létrehozni. A világ egy része
se és újjászületése, megújulása is re kitervelt és kiszámított program
fejlett, de ugyanakkor tömegek él
mozgás, eleven élet, de ezzel együtt volt; nem is emberi szándékokból
nek nyomorúságban, képességek
jó rend is; hálaadás a meglévő jó született. Ott volt, ott van ma is és
kel gazdagon megáldott, de féle
kért és nyitott keresése a Lélek új csak ott lesz a jövőben is megújulás
ajándékainak. „Kitartóan részt az egyházban, ahol Isten igéje áll a lemben él, ezért keressük az új Lel
vettek az apostoli tanításban, a kö középpontban; ahol emberek szive ket, amely az egész emberiséget, és
zösségben, a kenyér megtörésében bűnbánatra és hitre indul; ahol ítél közös életünket alapjaiban meg
és az imádkozásban” (42. v.).
kezés és megoszlás helyett „bővöl- változtatja és megújítja.
Erőszakkal és fegyverekkel tele
A megújulás lényeges vonása a ködik a szeretet", - és mindenek
jó hálás vétele és megőrzése, az előtt, ahol hívő emberek és gyüleke világunkat az a veszély fenyegeti,
igehallgatás, tanítás, úrvacsora, zetek kérik és várják a Szentlélek hogy önmagát semmisíti meg. Ne
künk, keresztyéneknek, a „Béke
imádkozás jó rendje. Az első gyü ajándékát.
lekezet hálás gyülekezet volt: „UjEzért a csodáért könyörgünk Is Évében” fokozottan kell támogat
jongással és tiszta szívvel részesül tenhez - a pünkösdi Lélek megújí nunk minden „lelket”, aki a béke
tek az ételben, dicsérték az Istent, tó, újjáteremtő ajándékáért!
drága, súlyosan fenyegetett aján
dékának megőrzéséért küzd. Az
ökumenikus közösségben világmé
retű bizonyságtételt készítünk az
igazságosságért, békéért, a terem
tés védelméért. Felhívunk minden
A Keresztyén Békekonferencia felhívása alapján a tagegyházak keresztyént, csatlakozzanak hoz
ez évben május 25-én tartanak „Afrika vasámap”-ot.
zánk a Lélek egységében, a békes
A jövő vasárnapi offertóriumot gyülekezeteink adakozó szere- ség kötelékében.
tetébe ajánljuk.
Pünkösdkor azt ünnepeljük,
Az összegyűlt adományokat az egyházmegyei pénztárakba hogy Isten Lelke Jézus ígérete sze
küldjék gyülekezeteink. Az Országos Pénztár végső összesítése rint kiáradt „minden emberre”.
után egyházunk „Afrika vasámap”-i offertóriuma - hasonlóan a Erről tanúskodunk mi is, saját ta
pasztalataink alapján. Az ökume
tagegyházakéhoz - az ökumenikus Tanácson keresztül a Keresz nikus közösségben megtapasztal
tyén Békekonferencia segítségével jut el az afrikai egyházakhoz. tuk a Szentlélek életadó, megvilá
A gyűjtés eredményéről és felhasználásáról tájékoztatjuk olvasó gosító erejét. Együtt megváltjuk,
inkat.
hogy a Lélek szólt és ma is szól
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hozzánk a prófétákon keresztül.
Imádjuk és dicsőítjük a Szentleiket
együtt az Atyával és Fiúval, imád
sággal, beszéddel, énekszóval és
cselekedettel.
Az ökumenikus mozgalomban
valóságosan
megtapasztaljuk
Krisztus Testének az egész világra
való kiterjedését, ami csak ízelítő
a jövőben megvalósuló egységből.
A sok hangon éneklő ökumenikus
kórus nem a bábeli zűrzavart idé
zi, hanem ugyanannak a Léleknek
a szavát, „a gazdag sokféleség bő
ségében.” (Vancouver 1983.)
Ezért az efezusiakhoz írt levél sza
vaival sürgetünk titeket, hogy
őrizzétek meg a Lélek egységét, és
törekedjetek arra, ha valahol
megtört volna.
A mai pünkösdi időben dicsér
jük egy szóval Istent, aki egy test
és egy lélek, és számunkra ajándék
és ígéret. Legyen ez a mi szerény
felajánlásunk a békesség egész vi
lágra kiterjedő kötelékéért. Imád
kozzunk szüntelen szívünk mélyé
ből:
Veni Creator Spiritus Jöjj el, alkotó Lélek!
Az imádságban egyesülve vele
tek köszöntünk az Atya, Fiú és
Szentlélek, igaz Isten nevében.
Az Egyházak Világtanácsa
elnökei:
R. Nita Barrow,

Cave Hill, Barbados
Dr. Marga Bührig,

Binningen, Svájc
Dr. Paulos Mar Gregorios

metropolita,
Delhi, India
Dr. Johannes W. Hempel

püspök,
Drezda, NDK
IV. Ignatios

Antiochia és az egész Kelet
pátriárkája,
Damaszkusz, Szíria
W. P. Khotso Makhulu

érsek, Gaborone, Botsszuana
Főtiszteletű Dr. Lois M. Wilson,
Toronto, Kanada
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986'. május 11 -én
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11.
(úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. Takácsné
Kovácsházi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán, du. 6. Muntag Andomé. Dózsa
György út 7. de. fél 9. (úrv.) Muntag Andorn é . Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza.
Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. (úrv.) Ker
tész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész
Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál.
Kőbánya dé. 10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33.
de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
Konfirmációi ünnepély: Szabó Lajos. Kas
sák Lajos u. 22. de. 11. (úrv.) Konfirmáció:
Reuss András. Újpest de. 10. Blázy Lajos.
Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet.
Soroksár-Üjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy
Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Weltler Ödön.
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik
László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Má
tyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél
1. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Péter. Rákoshegy de. 9. Inotay Lehel. Rákos
csaba de. 9. (úrv.) Kosa László. Rákosliget
de. 11. Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél
1. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik
Imre, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér
de. fél 9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. Görög
Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás, de. 11. Kőszeghy Tamás, du.
fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta.
Budakeszi de. 8. Buczolich Márta. Kelenföld
de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Bencze
Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út
138. de. 9. Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9.
Rőzse István. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse
István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla.
Csepel de. fél 11. Mezősi György.

„Én pedig ha felemeltetem a földről, mindeneket Isten, hogy Ő minden körülmények között sajátjá
nak mondja azokat, akiket megváltott, és új életre
magamhoz vonzok.” Jn 12,32
Vasárnap - „Az az Isten szeretete, hogy parancsola hívott el. Nem kell szenvedélyek rabságában, bűn
tait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehe nek kiszolgáltatottan élnünk, hiszen van Istenünk.
zek.” ÍJán 5,3 (Zsolt 31,24 - Jn 15,26-16,4 - Zsolt „Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus Mesterünk. Kegye
42) Hányféle módon próbáljuk bizonyítani a hitün lem, hogy veled járó tanítványok lehetünk.” (475.
ket? Isten csak egy mércét ismer el hitelesnek: meg ének 1. vers)
tartani az Ő igéjét. Ha hűséges tanítványai akarunk Csütörtök - „Hogy mered emlegetni rendelkezései
lenni, akkor Isten mértékhez kell szabni a szavain met, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlö
kat, tetteinket, egész életünket. „Az Istennek szent löd a feddést, és elveted igémet!” Zsolt 50,16-17
(1 Kor 9,27 - Róm 8,26-30 - Jn 16,12-15) Kinek szól
igéje Éltem zsinórmértéke...” (333/ ének 1. vers)
Hétfő - „Nem taszítja el népét az Úr; nem hagyja ez a kemény mondat? A bűnösöknek. Isten szemé
el örökségét.” Zsolt 94,14 (Jn 15,9 - Ezs 41,8-14 - ben mindannyian bűnösök vagyunk, még akkor is,
ha nehezen viseljük el ezt a megállapítást. Pál apos
Jn 15,22-27)
A hétköznapjainkban sokszor jön elő a kísértés: tolnak volt bátorsága arra, hogy magát elsőszámú
miért engedte Isten ezt vagy azt az életemben? Miért bűnösnek mondja. És mi? „Bűnös lelkem hozzád
van fájdalom, betegség, magány? Amikor nehéz na siet, Szomjazza bő kegyelmedet”. (74. ének)
pokkal kell viaskodnom, Isten olyankor távol van? Péntek - „Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőí
Szó sincs róla! Isten ígéri: soha nem hagy el! „Velem tené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent.” Jel
vándorol utamon Jézus, Bár az út néha oly sötét, 15,4 (Zsolt 8,2 - Ez 11,14-20 - Jn 16,16-24) Ha a
Soha nincs okom félni a bajtól, Amíg irgalmas karja természet sokszínű szépségét csodáljuk, eszünkbe
jut-e, hogy ki alkotta mindezt? Ha a megszólaló
véd.” (459. ének 3. vers)
Kedd - „Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy lelkiismeret szavára figyelünk, kérdezzük-e: ki plán
az Ur az Isten, nincs más.” lKir 8,60 (Ef 4,13 - Lk tálta belénk az „érzékeny kis műszert”? Ezek a nyo
12,8-12 - Jn 16,1-4) Ez a mondat, Salamon temp mok Istenhez vezetnek, vegyük észre! „Rád bízom
lomszentelési imádsága utáni áldásban hangzott el. sorsomat, Uram, mind halálig...” (354. ének 1. v.)
Templomot emeltek, hogy minden nép előtt nyil Szombat - „ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úr
vánvaló legyen: van Istenük. A mi életünkben kiraj nak, és ne Jegyen részetek a sötétség terméketlen
zolódik-e, hogy van Istenünk? Szolgáló életünk van? «cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le eze
„Legyünk végre azzá, mi benned vagyunk: Vonzó ket.” Ef 5,10-11 (3Móz 19,31 - Ézs 41,17-20 - Jn
látvány, íz, fény, - úgy lesz holnapunk! (473. ének 16,25-33) Mivel a keresztyén ember Isten gyermeké
nek tudja magát, hitben tudhatja azt is miként éljen
4. vers)
Szerda! - „Ne félj, mert megváltottalak, neveden és gondolkodjon. Csak a világos, és egyértelmű dol
szólítottalak, enyém vagy!” Ézs 43,1 (Jn 1,48 - lKor gok méltók Isten népéhez. „Akaratod nekem mu
Húsvét utáni 6. vasárnap az oltárterí
2,12-16 - Jn 16,5-11) Ez a kedves ige már sokszor tasd meg szüntelen...” (389. ének 3. vers)
tő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet
Varsányi Ferenc
volt sokak vigasztalója. Ma is arról akar meggyőzni
oltári igéje 1 Pt 4, 7-11; az igehirdetés

I

r alapigéje Lk 24, 46-49.

Gyarmathy Irén

NEM AZONOS
E z a Juliska olyan volt m intha
csak a z Isten álm odta volna meg.
Tiszta szívű, ártatlan leányka.
A z öltözéke egyszerű, koráh oz
illő. Jó volt ránézni. A bőre feh ér,
k é t orcáján a z egészség pírja, a
szem e égszín kék, a z alakja k a r
csú, a já rá sa könnyed, a m oso
lyában angyalok jó k e d v e tükrö
ződö tt. A z em berek m egfordul
ta k utána, a fiú k m eg pláne.
M egjegyzések et te tte k rá, hogy
zavarba ejtsék, m ézes sza va k a t
súgtak a fülébe. D e ő nem j ö t t
zavarba. F igyelm eztette őket,
hogy tévednek, ha a z t hiszik,
hogy neki csak fü ttyen ten i k e ll és
m áris a keblükre borul. N em ,
nem akart elzárkózn i a világtól,
se „kolostorba” vonulni, de vol
tak elképzelései, so k -so k fe la d a 
ta, am elyeket m eg a k a rt oldani,
tervei, am elyeket sze re te tt volna
megvalósítani.
A fiú k eleinte csak vihogtak
m ögötte, mindenféle trü kköt
eszeltek ki, am ivel zavarba hoz

hatják, hirtelen elébe u grottak és
m eg ijesztették ; m eglesték am i
k o r k ijö tt a z iskolából, ilyenkor
odaléptek m elléje:
- C sókolom , Julika k isa szszon y - m on dták - , sza b a d a tás
káját, am elyben a sok fe la d a to t
viszi?
- K öszönöm , egyedül is m eg
birkózom vele - fe le lte egysze
rűen.
A fiú k lassanként rájöttek,
hogy Julika m ás, m int a többi
kislány. P ró b á ltá k a társaságuk
ból k iközösíten i és szö ve tk e zte k
ellene. A k i m egpróbál vele be
szélni, annak m a jd ellátják a ba
já t! -f e n y e g e tte k . A so k gon osz
kodással valam it elértek. Julika
so k szo r m agára m aradt. N em
a k a rt szólni senkinek ezekről.
Sem arról, hogy cuclisüvegnek
csúfolták, am ikor n yolckor m ár
hazam ent.
Es e z így m ent nap m int nap.
íg y j ö t t el a z a z idő is, am ikor
Julika m egpillan totta a nagy O -t.

VAN SZABADULÁS!
B eszám oló a z iszákosm entő napokról
„Milyen szörnyű! Tetszett lát
ni?” - kérdezte egy ittas férfi láttán
az a Foton hitrejutott egykori iszá
kos fiatalember, akivel véletlenül
találkoztunk az utcán.
„Nem ivott azóta?”
„Nem is fogok. Nagyon komo
lyan vettem a Foton hallott igét.”.
A találkozó első napján ez a fiú
is - többekkel együtt - reményte
len esetnek látszott. Igazán csodát
tett velük az Úr. Szeretetének meg
tapasztalása kiszabadította őket
szenvedélyük rabságából. „Boldog
akinek hamissága megbocsátta
tott, vétke elfedeztetett”; (32.
Zsolt.) Nem hallgatták el bűneiket.
(3. v.) Meglepően őszinte légköre
volt mind a férfiak, mind az asszo
nyok csoportjának. Az ige ítélete
alá kerültek, az Úr hívása megra
gadta őket.
Néhány gondolat az Úrvacsora
után elhangzottakból:
„Kapálództam, féltem eljönni,
de elcibált a kísérőm, és most hálás
vagyok neki. Tudom, hogy Jézus
meg fog védeni. Vele akarok jár
ni.”
„Nagyon le voltam züllve, de
most más életet kaptam. Ami
nyomta a szívemet, kiadtam ma
gamból és új útra léptem.”
„Másodszor vagyok itt. Első íz

ben is nagy segítséget kaptam, csa
ládommal rendbe jöttem, olvassuk
a Bibliát. De még többet kell imád
koznom, hogy teljesen megtérjek.”
„Nehéz szívvel jöttem, de most
letettem terheimet és könnyű szív
vel megyek el.”
A kísérők is megszólaltak:
„Iskolába járatott az Úr, hogy
megtanuljak letenni, Őrá bízni
mindent. Minél inkább ráhagy
tam, nem mozdultam, de hittem
Benne, annál inkább munkálko
dott az Úr. Most olyan örömet és
erőt kaptam, amivel szemben a Sá
tán hatalma semmivé válik.”
Az egyik édesanya hálás, hogy
eljött a fia és dönteni akar az Úr
mellett, a másik még szomorú,
mert nem tudta elhozni iszákos
fiát, aki hazugságokkal is kicsikar
ja tőle a pénzt.
Az Ige és Isten Szentlelke ezeken
az áprilisi iszákosmentő napokon
talán még intenzívebben munkál
kodott, mint eddig. A szolgáló
testvérek egy szívvel kérnek
Urunktól több lehetőséget az utó
gondozáshoz, amelyhez nélkülöz
hetetlen egy otthon, új szolgáló
munkások elhívása és évente több
alkalom a találkozásra önköltsé
ges ellátással.
Rejtő M ária

Ferencnek hívták, m agas, k o 
m oly fiú volt, kitűn ő tanuló. A pja
és édesanyja dolgozni já r ta k , va
sárnaponként a család eg yü tt
m ent a tem plom ba. Ferenc m in
den héten kirándulni m ent édes
apjával, a k i a term észet szerelm e
se volt és csodálatos dolgokat tu
d o tt a fá k ró l, a z erdőkről. Julika
is m egkérte szüleit, h ogy velük
tarthasson. Valamennyien boldo
g o k voltak és vidám szívvel várták
m indig a h ét végét.
Volt a falu ban eg y varrónő.
H o zzá vitték e l a z t a fe h é rp e ty tyes anyagot, a m elyet szü leitől
k a p o tt 17. születésnapjára. R e
m ekbe sza b o tt ruhácska le tt be
lőle. F iatal lányhoz illő. K ö vette
a diva to t annak túlkapásai nél
kül. Ferenc e l volt bűvölve am i
k o r m eglátta, de a tö bbi fiú is
m egnézte, m ár am elyik é r te tt a
divathoz, m ert volt olyan, a k i a zt
sem tudta, m ilyen színű volt a z
anyag és csak annyit m ondott,
hogy a Julika nagyon szép benne.
N éhány év m úlva történ t, hogy
Julika édesapját a fő v á ro sb a he
lyezték . Julika elbú csú zott régi
barátaitól. F erenctől is. Fájt Ju
nkernak e z a z elválás, sírt is éj
sza k a keservesen.
F ővárosi o sztá ly tá rsa i m ár
szin te „n agylán yok” voltak. Ú gy
is ö ltö ztek , m intha n agyok len
nének. A legújabb d iva t szerint,
annak minden túlzásával. Julikát
is rábeszélték arra, h ogy ne
hordjon olyan régi „ ro n g yo k a t”.
M eg fo g a d ta a tanácsukat.
A m ik o r először n é ze tt a tü
k ö rb e a varrónőnél, eg y idegen
leány n ézett vele fa rk a ssze m e t a
tükörből. S zép volt e z a z idegen
leán yka is, de m ár nem volt a zo 
nos a régivel. E z a z új ruha a
m aga túlzásaival nem em elte k i
a zt, am i Julikában a legszebb
volt, hanem a zt, am it mindenkin
egyform án látni. É s ebben a z újdivatú-ruha-m ivoltában
m ár
nem érezte m agát olyan m aga
biztosnak, m int a régiben. Csú
fo ltá k is érte. K inevették. K ese
rűségében vissza vá g yo tt a régi
falu ba, a régi énjéhez.
- É desapám , kiránduljunk a
hét végén a régi falu n kba.
Elmentek. Julika - am int a z
előtt szo k ta - végigm ent a fa lu
főutcáján. N em ism erték m eg. Új
ruhájában, színes hajcsatjaival,
ezüstszálas sáljában. Ferivel is ta
lálkozott. G yerm ekkocsit toliak
egy asszonnyal, akin feh érp ettyes
ruha volt és hasonlított ahhoz a
leánykához, a k i valaha Julika
volt, de nem volt vele azonos.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. június 1-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Szirmai Zoltán espe
res, Budapest.
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40 éves az EC LO F
1946. március 29-én alakult meg
az Ökumenikus Kölcsönalap.
(ECLOF). Az évforduló alkalmá
ból levelet küldtek a szervezet
Nemzeti Bizottságainak, melyben
meghatározták az ECLOF célkitű
zéseit és mai feladatait. A Köl
csönalap az elmúlt 40 esztendőben
2000 kölcsönt adott különböző
egyházak megsegítésére. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház is
sok támogatást kapott az Ökume
nikus Tanács közvetítésével. Éven
te átlagosan 400-500 ezer forint
kölcsönt használ fel egyházunk,
melyre rendszerint négy-öt gyüle
kezet jelentkezik.
A levél rámutat arra, hogy köl
csönről már Jézus is beszélt: „aki
kölcsön akar kérni tőled, attól ne
fordulj el!” (Mt 5,42). Amikor
azonban ezt mondta, nem gondolt
nyerészkedésre. A kölcsön célja,
hogy segítsünk egymáson, fölve
gyük egymás terhét, osztozzunk
egymás gondjaiban. Végsősoron
ez nem más, mint az anyagi javak
újra felosztása. Egy olyan világ
ban, amelyben az a tendencia,
hogy kevesek kezében koncentrá
lódjon a vagyon és a hatalom, az
ECLOF célja éppen ennek az el
lenkezője. Az ECLOF azt kutatja,
hol segítheti, hol támogathatja a
gyengéket, hogyan szerelheti föl
őket olyan eszközökkel, melyek se
gítségével képesek önmagukat
fönntartani. Ezáltal elősegíti az
önállóvá válást - nem személyes
értelemben, hanem a szolidaritás,
együttműködés és megosztás lelkületében.
Az ECLOF segítségként és szol
gálatként értelmezi munkáját.

Nemcsak arra ügyel, hogy ne fordúljon el attól, aki kölcsönt kér
hanem még keresi is azokat, akik
segítségre szorulnak, és akik fel
tudják használni a kölcsönt. Ah
hoz azonban, hogy adni lehessen
kapni is kell. Ezért - miként a levél
fogalmazta - a genfi központ fel
fogja használni a 40 éves évfordu
lót, és erőfeszítéseket fog tenni,
hogy anyagi forrásokat mozgósít
son az ECLOF céljaira. Itt most
nem adakozásról van szó. Az egy
házaknak meg kell érteni, hogy ak
kor segítenek leghatékonyabban
egymásnak, ha helyi valutában és
alacsony kamatlábakkal kölcsönt
biztosítanak egymásnak. Ez az
ECLOF munkájának célja.
A levél utolsó szakasza kiemeli,
hogy az egyházak számtalan ün
nepséget fognak rendezni az EC
LOF 40 éves évfordulója alkalmá
val. Figyelmeztet azonban arra,
hogy ezek az alkalmak nem arra
valók, hogy önmagunknak gratu
láljunk, hanem arra, hogy minél
több emberrel és szervezettel meg
ismertessük azokat a lehetősége
ket, amelyeket az ECLOF köl
csönrendszere kínál.
(-«-)

40 éves a H E K S
Május 2-3-án ünnepelte a
HEKS (Hilfswerk der Evangeli
schen Kirchen der Schweiz, a Sváj
ci Evangéliumi Egyházak Segélyszervezete) fennállásának 40. év
fordulóját.
Az ünnepségen részt vett
dr. Tóth Károly, református püs
pök, aki május 4-én Baselban igét
hirdetett.

HAZAI ESEMENYEK
M EGHÍVÓ
A Teológiai Akadémia és
a Zuglói Gyülekezet
1986. május 15-én 6 órakor
akadémiai és gyülekezeti estet
tart, amelyen
D R . U L R IC H K Ü H N

a Bécsi Egyetem Protestáns
Teológiai Fakultás professzora

„A próbára tett
Krisztus-követés”
címen tart előadást.
Az előadás színhelye
a gyülekezeti terem
(XIV., Lőcsei u. 32.)
- Erre az alkalomra minden
érdeklődőt szerettei hív és vár

1910-ben született Aszódon.
Földműves édesapja évtizedeken
át volt a gyülekezet presbitere.
Bátyja pedig egyházi tanítóként
a Z u g ló i E v a n g é lik u s G y ü le k e z e t
működött.
é s a z E v a n g é lik u s T e o ló g ia i
A k a d é m ia
A templom, a gyülekezet és a
föld szeretetét otthonról hozta ma
gával. Gyermekkora óta szorgal
mas temploiplátogató. Ezért is
Aszód
gondoltak rá 1945 márciusában,
Március 23-án, virágvasárnap iktat
amikor a presbitérium megújítása ta be szolgálatukba Detre János lelkész
kor őt is megválasztották presbi a gyülekezet új tisztikarát és presbité
terré. Akkor még a Dunántúlon riumát. A gyülekezet tiszteletbeli fel
folyt a harc, Aszódon már a gyüle ügyelője lett Bízik János eddigi felügye
kezeti élet új jelei bontakoztak ki. lő, aki 15 évi szolgálat után egészségi
így vett részt a háborús károk fel okok miatt adta át tisztét az új felügye
mérésében, a romok eltakarításá lőnek, Fischlné dr. Horváth Anna
ban, a veszteségek pótlásában. gyermekorvosnak. A gyülekezet új
Fiatalos erővel és hittel állt azok gondnokai Balázs József, Nagy János
közé, akiknek mindez szívügyük és Tolmácsi László presbiterek lettek.
volt. Kétkezi munkával, kocsival- A jegyzői tisztet Csobán Mátyás pres
lovakkal dolgozott, hogy a romo biter tölti be. A presbitériumnak 30
kon felépülhessék a gyülekezet tagja van, 13 férfi és 17 asszony. - Isten
áldását kérjük szolgálatukra.
holnapja.
1970ben lett az aszódi gyüleke
Újpest
zet felügyelője. Tapasztalata, szor
A gyülekezet az áprilisi tavaszi szeregalma, egyházszeretete emelte a
lelkész mellé a gyülekezet vezetésé tetvendégsége keretében vette haszná
re. Sokat fáradozott a 18. század latba a felújított (új parkettájú) gyüle
kezeti termét, és adott hálát Istennek a
elején épült, teljesen fából kifara
mindenkor reményen felül megtapasz
gott barokk oltár megújításáért. 40
talt megsegítő erejéért. - Ezen az alkal
éves presbiteri és 15 éves felügyelői
mon, a húsvét utáni közeli vasárnapon,
szolgálatának nagy öröme volt, a Lutheránia énekkar tagjaiból alakult
amikor 1985 őszén megtörtént az kam arakórus a saját összeállítású mű
oltár felszentelése.
vével szerepelt „Húsvéti dia-meditá
1971től 6 éven át a Pest Megyeició” címmel és tartalommal. Ennek ke
Egyházmegye presbitere is volt.
retében a Máté és János evangéliumok
1986-ban megvált felügyelői ból, Bach ugyanily nevű passióiból és
tisztétől egészségi állapotára való gregoriánokból vett kórusművekkel,
tekintettel. Azóta tiszteletbeli fel valamint szólókkal gazdagított diavetí
ügyelő. Szolgálata, hűsége, temp tés tette élményszerűvé és felejthetet
lomunk iránti szeretete sokáig ma lenné a családias egyűttlétet. A fiatalok
rad példa sokak szemében.
szolgálatát és a háziasszonyok gazda
Mindebben nagy segítsége a fe gon megterített asztalát hálás szeretet
lesége, akivel 53 éve kötött házas tel köszönték meg a jelenlévők.
ságot. 3 gyermeket neveltek fel.
Zalaistvánd-Zalaszentgrót
S az egyik Jeánya viszi tovább az
1986. ápr. 20-án, a gyülekezet Sán
édesapai szolgálatot - 1979 óta
dor Frigyes IV. éves teológiai hallgató
presbiter.

szupplikációs szolgálata alkalmával a
lelkészképzés ügyét 11 000,- F t ado
mánnyal támogatta.
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A Miatyánk - ma

A békéről
Az Egyesült Nemzetek Szerve kat: „... önmagától, jószándékú
zetének 1982. évi közgyűlése úgy „óhajoktól nem lép előre a béke
határozott, hogy 1986 legyen nem ügye. A békeévben sem érvényesül
zetközi békeév. Az ENSZ minden semmiféle automatizmus. Ezért az
tagországát felhívták arra, hogy akcióév kevés ünneplést és sok
ennek az ügynek a jegyében tevé munkát ígér: a kedvező keretek
kenykedjék. Természetesen a felhí között újabb nagy erőfeszítések
vás megfogalmazói nem arra gon szükségességét mindnyájunk kö
doltak, hogy folyó évben egycsa- zös ügyéért, mindannyiunk javá
pásra, közfelkiáltással megvalósul ra.”
a földkerekség álma és beköszönt
Tennivaló még mindig akad bő
a tökéletes és teljes világbéke.
ven. Legyen jelen mindenütt, hiva
A cél valóban a világbéke, az talos és nem hivatalos fórumokon
emberiség
fennmaradásának a céltudatos békeakarat és tettreegyetlen lehetséges módja. Ehhez a készség. Néhány ákadálya szembecélhoz hosszú, fáradságos, áldoza ötlik ennek a célnak. A közvéle
tos út vezet. A békeévnek az a ren mény egy részében bizonyos „ké
deltetése, hogy minden országban nyelmesség” tapasztalható. A 10
újabb erőket indítson, mozgósít éve elfogadott Helsinki Záróok
son, világméretű szolidáris közös mányt sokan úgy tekintik, hogy az
ségbe szólítson ezen az úton. Béke megoldotta és lezárta a béke kér
vágyban, jószándékban nincs hi dését Európában. Pedig éppen
ány. Az emberiségnek csak silány mozgósít Helsinki szelleme a bentöredéke nem akarja a békét. Az nefoglaltak megvalósítására min
egészhez képest létszámában és er den országot és egyént. Rezignácikölcseiben is csak elenyésző, silány ót is látni itt-ott, amely a békemoz
ez a töredék. De gátlástalánul ak galom lehetőségeit és eredményes
tív. Erre az aktivitásra hasonló, ségét vonja kétségbe. Sokan ta
tudatos, szervezett humánus tett- máskodnak abban, hogy a béke
rekészséggel lehet válaszolni. munkának van gyakorlati értelme.
A békét akaró sok-sok millió Úgy gondolják, hogy szélmalomegyént tudatos közösségbe vonni, harc csupán, olyan szervezett poli
az egymástól függetlenül tevékeny tikai, katonai és gazdasági erőkkel
kedő rengeteg békeszervezetet és szemben, amelyeket nem képes
mozgalmat közös nevezőre hozni jobb belátásra bírni a tömegek bé
hivatott a békeév Keleten, Nyuga keakarata. Felbukkan olykor az
önző, otromba közöny is, minden
ton, Északon és Délen.
A békeévből négy hónap eltelt. embertelenség potenciális szövet
Ragyogó politikai kezdeményezé ségese. Az a fajta egoista szemlélet,
sek, impozáns tömegmegmozdulá amit évszázadokkal ezelőtt Luther
sok tanúi lehettünk. Másrészt vi így jellemzett, hogy az csak a saját
szont megdöbbentő és vérlázító kerítésig és lisztesládáig ér el.
Egyházunk hagyományosan és
terrorcselekmények terhelik a mér
leget. Az ENSZ-felhívás egyaránt lendületesen részt vesz a hazai és
békeszolgálatban.
fordult az országok felelős kormá nemzetközi
nyaihoz, a különböző nem kor A békeév kapcsán és a békehónap
mányszintű szervezetekhez és a alkalmából különösen időszerű er
legszélesebb közvéleményhez. Az ről beszélni és méginkább ennek a
eddigi megnyilatkozásokból és szellemében tovább cselekedni. Er
méginkább a tettekből látni lehet, re hív fel a márciusi országos püs
hogy hol hogyan tették magukévá pöki körlevél és hangsúlyozottan
a felhívást a megszólított kormá szerepel a békeszolgálat az egyház
nyok, szervezetek és a közvéle megyék és gyülekezetek évi mun
katervében. Az országos ifjúsági
mény.
A békeéven belül is kiemelt idő konferenciák, a körzeti presbiteri
szak hazánkban a békehónap. Ha-< összejövetelek egyik fő témája a
gyományosan a fasizmus felett béke ügye. Nem csak úgy általá
aratott győzelem napján, május 9- ban, hanem azt vizsgálva, hogy a
én kezdődik és június derekáig jelenlegi helyzetben hogyan szol
tart. Persze nem merev dátumha gáljon az egyház és hogyan mű
tárok közé szorított kampány ez. ködjék együtt mindenkivel a közös
A magyar békemozgalom egész cél érdekében. Jó kezdeményezése
esztendőben végzi a munkáját. az egyházmegyéknek, hogy legyen
Egyre inkább kidomborodik a ke az esztendő során minden gyüleke
reteiben, módszereiben megújult zetben békenap. A felsorolt alkal
békemozgalom tevékenységének mak kereteit bőséggel meg lehet
munkajellege. A február 4-én tar tölteni eleven információs, morális
tott Országos Béketanács ülés így és teológiai tartalommal.
Baranyai Tamás
jellemezte a helyzetet és a feladato

M iképpen mi is...
A mi emberi életünk telítve van
sokféle kérdésekkel. Keressük a
válaszokat, megoldásokat. Előt
tünk élt nemzedékek eredményei
és kudarcai sokféle módon marad
tak ránk. Mindez nem mentesít
minket attól, hogy a kérdéseket, és
válaszokat elhanyagoljuk.
Ma kell átgondolnunk Istennel
és emberekkel való kapcsolatain
kat. Kündulási pontként kell elfo
gadnunk, hogy Jézus szeretete, váltsága megelőzött minket. Megelő
zött ez az imádság, de mi lehetünk
a meghallott és megértett szöveg gyakorlói. „Miképpen mi is ...”
Gyermekek és felnőttek szívesen
olvasnak könyveket arról, hogyan
fedeztek fel kutatók egy-egy tudo
mányos, technikai újdonságot. Van
lehetőség arra, hogy egyénileg és
közösségileg is felfedezzük, hogy
Isten Jézus Krisztus által bocsána

gye Csákvári Társgyülekezetében.

Teljesen megújított templomában
hálaadó istentiszteletre hívogattak
a harangok. Egy erejét meghaladó
feladatban Istenre tekintő és Benne
bizakodó gyülekezet bizonyságté
telét hallhattuk és láthattuk.
1760-ban már éltek Csákváron
evangélikusok, akik kezdetben az
oroszlányi gyülekezethez tartoz
tak. 1791-ben még csak egy pajtá
ban tarthatták istentiszteleteiket,
de 1792. nov. 1-én már felszentelte
templomukat Perlaky D ávid és
Szepessy M ihály esperes. Az 1800as évek elején sok áldozattal te
remtették meg az önálló gyüleke
zet alapjait. Első lelkészük: Liptay
András személyében prédikátort és
egyben tanítót is kaptak. 1830-tól
tornyot építettek, két harangot vá
sároltak, fazsindelyre csenélték a
nádtetőt, majd földet vettek. Ettől
kezdve külön tanítót alkalmazhat
tak. 1863-tól újabb próba elé állí
totta őket templomuk egyik falá
nak kidőlése. Csak hét év múlva, a
nagyobbítás és megújítás befejez
tével vehették ismét használatba.
A gyülekezet tagjai nagy kincsnek
vallották Isten igéjét, s ezért min
den áldozatot vállaltak.

Erről tett bizonyságot a mostani
templomrenoválás is. Sokévi gon
dos hozzákészülés előzte meg.
A Gyülekezeti Segélyen keresztül
kapott összeg mellé odakerültek a
gyülekezet tagjainak adományai.
Minden tervet, elgondolást körül
fogott a hívek imádsága. Isten se
gítségét, erejét kérték, ha úgy érez
ték, fogytán az övék. A munkák
közben is Feléje fordultak hálásan
az eredményekért, az előbbrejutásért. Mert nem volt magától értő
dő minden! Volt, amikor minden
nap közelebb kerültek a célhoz,
máskor meg megállt a munka.
Anyagra volt szükség, vagy a meg
felelő ember hiányzott, vagy újra
fel kellett mérni a pénzbeli lehető
ségeket. Azonban újra és újra arról
bizonyosodhattak meg: nem ők fá
radnak, az Úr építi a házat!
Csákvár egy kis mellékutcájá
ban szerényen, de ünnepélyesen áll
a kívül halványszürke, belül hófe
hér templom. Szorgos kezek mun
kájáról beszél: állvány állítókéról
és villanyszerelőkéről, kőművese
kéről és segédmunkát végzőkéről,
az oltárt feldíszítőkéről és azokéról, akik elkezdték a munkát, de
közben Urunk elszólította őket.
A harangok villamosítása is most
valósult meg. Egyrésze magának a
kivitelezőnek az adománya. De

tot gyakorolt. A konfirmandusok
egyik kérdése így hangzik: „Mire
kötelez a bűnbocsánat elfogadása?
... arra, hogy készségesen megbo
csássak az ellenem vétkezőknek és
Istentől tanult szeretettel munkál
jam a megbékélést az emberek kö
zött.” Máté evangélista a Miatyánk
imádsága után egy kétrészes jézusi
mondást csatol: „Mert ha az embe
reknek megbocsátjátok vétkeiket,
nektek is megbocsát mennyei Atyá
tok. Ha pedig nem bocsáttok meg
az embereknek, Atyátok sem bo
csátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté
6. 14-15). Egyetlen kéréshez sem
kapcsolódik kiegészítés, csak eh
hez. Szükség is van erre. Nem elmé
leti eredmény ez, hanem lehetőség.
Járható út, amelyet mi is megismer
hetünk, gyakorolhatunk. Legyünk
következetesek ebben.
Solymár Gábor
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Új Pünkösdi imádság
Jövel, Szentlélek, Isten régi lángja,
jöjj e megvakult, kereső világra,
kinek lelkét eloltá a vihar!
S tántorgva halad át a hideg éjen,
mint vén koldus az esti csatatéren.
Az apostolok gyáván és remegve
tekintenek a törtető tömegre,
mint felhős égen félénk csillagok.
Betölti a zsivajgó piacot
a kikiáltók fürge, ügyes népe.
...Szent őrület nincs Péterek szemébe;
a tanítványok eisurrannak csöndbe,
pogány kehellyel Caesárt megköszőntve.
Az Ige józan életekbe zárva
kószáli sas a rozsdás kalitkába.
Lélekszakadva veri börtönét;
mikor tör) a rácsot szerteszét?
Mikor tódul az apostolok népe
égő homlokkal milliók elébe?
Jön-e a szent, hós, mámorittas tábor
égön az ég ráhulló sugarától?
Mit egy szenvedély, szent, mennyei láz
űz, hajszol, éget, ostoroz, igáz?
Különös, megszállt prófétai nép,
ki a halálba mosolyogva lép,
ki a szivéből új világot épit,
ki nyelveken szól, s mindenek megértik.
Szentlélek népe! Hósök, lángra gyúltak,
fényló jövőnek és fekete múltnak
mezsgyéjén állva bennetek köszöntlek,
feltűnő fénye a hajnali ködnek...
Virrasztva várom, hogy jöttök-e már?
Jövel Szentlélek, szép hajnalsugár!
Kétségek, ködök árnyai felett
jövel, riadó, dalos, hós sereg!
v ________________

•

E lfárad n ak és m eg la n k a d n a k az ifja k ,...
de ak ik az Ú rb a n b ízn ak , erejük m egújul
Örömünnepre gyűltünk össze egy
napsütéses vasárnap kora délután
ján a Fejér-Komáromi Egyházme

f

ügyanilyen szeretettel adták a
munkák során a szomszédok a vi
zet és a villanyáramot is. A temp
lomot teljesen megtöltötte az ün
neplő gyülekezet. Sokan jöttek vi
dékről a gyülekezet tagjainak ro
konai. Részt vettek az istentisztele
ten az egyházmegye papnéi is, akik
csendesnapon voltak együtt. Ott
ültek a padsorokban a református
és katolikus gyülekezetek képvise
lői is. Az oroszlányi gyülekezet
énekkara több kórusművel szol
gált. Lábossá Lajos esperes hirdet
te Isten igéjét a II. Thess, 1:3—4
alapján. Az igehirdetés után az
egész gyülekezet együtt járult az
oltárhoz. Hitünk erősödésére,
Urunk hűséges szeretetének bi
zonysága képpen részesültünk az
úrvacsorában. Az istentisztelethez
csatlakozó közgyűlésen, többek
között, a volt lelkészek: Simonfay
Ferenc és Zászkaliczky Péter kö
szöntötte a gyülekezetei, táviratban
küldte áldáskívánását Polonyi Zol
tán. Az ünnepség után a gyülekezet
vendéglátó szeretetében részesül
hettünk mindnyájan. Hazatérve a
felolvasott ige visszhangzott ben
nünk: „Szüntelen hálával tarto
zunk az Istennek értetek, testvére
im, ... hiszen hitetek nőttön nő, és
az egymás iránt való szeretet gazda
godik mindnyájatokban.” -h, -é
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A SZENTLÉLEK EGYHÁZA
Pünkösd ajándéka az egyes ember számára a Krisztus igaz
ismerete, az általa nyert új, bizonyságtevő, cselekvő keresz
tyén élet. A Szentlélek azonban nemcsak azt munkálja, hogy
az egyes embert hívja a hit útjára, hanem az is célja, hogy az
új életre hívott keresztyéneket összegyűjtse az egyház, a gyüle
kezet közösségébe. így az a jó adódik a keresztyén ember
számára, hogy nem úgy kell életét eltöltenie Robinsonként
egyedül, magára hagyatva, hanem együtt lehet a keresztyének
közösségében, az egyházban. Itt pedig részesedhet mindab
ban, amit a Szentlélek gyümölcseként Isten ad gyermekei
számára.
A keresztyének közösségében hangzik az igehirdetés. A hit
mindenkor az ige hirdetése és hallgatása nyomán támad és
marad meg. Ezért van szükség arra, hogy a keresztyén ember
benne éljen a gyülekezetben, ahol a hitet ébresztő és megtartó
igehirdetés hangzik. Nem elegendő még az sem, ha valaki az
otthonában olvassa a Bibliát. Fontos, hogy a személyes bi
zonyságtétel formájában hangzó ige jusson el az ember fülén
keresztül az ember szívébe-lelkébe. Ezért kell kitartóan részt
venni az igehirdetés hallgatásában. Az első keresztyének eb
ben jó példáink lehetnek.
Az első keresztyén gyülekezetét a Szentlélek szeretetközösséggé is formálta. Észrevették azt, ha valaki valamiben hiányt
szenvedett, s igyekeztek egymás gondján segíteni. Senki sem
tekintette csak a magáénak azt, amije volt, hanem vagyonu
kat a másik emberen való segítés érdekében készek voltak
feláldozni. El kellene gondolkodnunk ezen, s meg kellene
vizsgálni magunkat, hogy mi mennyire vagyunk képesek egy
másért áldozatot hozni. Tudjuk-e úgy nézni az anyagi java
kat, hogy azok inkább csak eszközök az egymás megsegítésé
nek szolgálatában, és nem célok, amelyekért hajszolni kell
magunkat.
A gyülekezet közössége úrvacsorái közösség is. Nagy öröm
forrása az úrvacsorával élés lehetősége. Öröm azért, mert az
úrvacsoravételkor Krisztussal kerülünk közösségbe. Az ő tes
te és vére vacsorájában, a vele való közösségben nyerjük el
bűneink bocsánatát. Mi átadjuk neki bűneinket, s átvesszük
tőle az ő tisztaságát. Ugyanakkor az úrvacsora az egymással
való közösségünk átélése is. Hiszen egyformán szükségünk
van mindnyájunknak bűnbocsánatra, de egyformán részese
dünk is a kegyelem, az új élet ajándékában. így mint Isten
gyermekei egymás testvérei is vagyunk. Ilyen öröm az úrva
csorái közösség.
Az imádság is lehet közösségformáló tényező. Igaz, hogy
Jézus, amikor imádkozni tanított, a belső szoba csendjét aján
lotta inkább a képmutató nyilvános imádkozás helyett. Ez
azonban nem zárja ki a gyülekezet közösségében való imád
kozás lehetőségét. Istentiszteleteinken is együtt imádkozunk,
s ahol néhányan együtt imádkoznak, ott Jézus jelen van. így
imádkozás alkalmával is lehetünk együtt, egymással és Jézus
sal való közösségben. A Szentlélek egyházában a Lélek mun
kájának gyümölcseként így valósul meg az igét hallgatók, az
áldozatos szeretetet gyakorlók, az úrvacsorázók s imádkozok
közössége.
Vető Béla

IMÁDKOZZUNK
Szentlélek Úristen! Áldunk ajándékaidért. Köszönjük, hogy az ige
hirdetése által elhívsz és megtartasz bennünket a hívük közösségében.
Add, hogy egyre inkább ébredjen bennünk a felelősség egymás iránt,
legyünk készek részt venni egymás terheinek hordozásában. Add az
úrvacsorában a Krisztussal való közösség örömét, s formálj bennünket
egy imádkozó családdá. Amen.

MAGYAR
TEOLÓGIAI
DOKUMENTUM

Sajtótájékoztató
a Vöröskeresztről
Az egyházi és felekezeti la
pok szerkesztői sajtótájékozta
tó keretében ismerkedtek meg
a Magyar Vöröskereszt tevé
kenységével. Dr. Hantos János,
a szervezet Országos Végrehaj
tó Bizottságának elnöke részle
tes tájékoztatást adott e huma
nitárius célokat megvalósító
mozgalom múltjáról, jelenéről,
szervezeti felépítéséről, tervei
ről.
Mint az előadó elmondotta,
a Magyar Vöröskereszt tagja a
több mint százharminchét or
szágban működő Nemzetközi
Vöröskeresztnek. A szervezet
tevékenységét az 1965-ben, a
XX. konferencián elfogadott
alapelvek szabályozzák. Ezek
az elvek, melyeket minden
nemzeti szervezet köteles tisz
teletben tartani, a következők:
emberiesség;
pártatlanság;
semlegesség; függetlenség; ön
kéntesség; egység; egyetemes
ség. Mint az egységesen elfoga
dott alapelvekből is kitűnik, e
szervezet alapvető célja, hogy a
világban levő feszültségek elle

Y

nére is az emberiesség jegyében
segítsen az arra rászorulókon.
Egyetemes társadalmi mozga
lom - mondotta dr. Hantos Já
nos -, amelyet nem politikai,
vagy ideológiai szempontok
határoznak meg, hanem az ál
talános humánum követelmé
nyei. Az előadó részletesen
szólt a Nemzetközi Vöröske
reszt hazai szervezetének fel
adatairól. Kiemelte az egészsé
ges életmódra nevelés fontos
ságát, a családvédelmet, a szo
ciális munkát, a véradást, az
elsősegélynyújtás oktatást, va
lamint a nemzetközi segélyak
ciókat.
A Vöröskereszt olyan célok
megvalósításán
fáradozik,
amelyek hozzánk, hivő embe
rekhez is közel állnak. A tájé
koztató előadást követő élénk
beszélgetésből is kitűnt: szám
talan módja van annak, hogy
a keresztyének hitük parancsá
tól vezettetve aktívan részt
vegyenek e szervezet humani
tárius céljainak megvalósításá
ban.
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Április végén egyházunk orszá
gos tanácstermében tartotta ala
kuló ülését a Magyarországi Egy
házak ökumenikus Tanácsa közös
teológiai munkabizottsága. A bi
zottság munkáját dr. Nagy Gyula
evangélikus és Kovách Attila refor
mátus püspökök irányítják. Benne
egyházunkat dr. Görög Tibor öku
menikus főtitkár, valamint dr. Selmeczi János, a Teológus Otthon
igazgatója, dr. Muntag Andor teo
lógiai professzor és Szabó Lajos
zuglói lelkész képviselik.
A kilenctagú munkabizottság azt
a feladatot kapta, hogy elkészítse
a magyar tagegyházak közös teo
lógiai állásfoglalását az Európai
Egyházak Konferenciája - száztizehhat európai protestáns és orto
dox egyház közös szervezete - őszi,
skóciai nagygyűlésére. A nagygyű
lés főténiája ez lesz: „Dicsőség Is
tennek és békesség a földön!" A fő
témára és négy altémára vonatko
zóan fejti ki majd a készülő ma
gyar teológiai dokumentum hazai
egyházaink közös álláspontját.
A készülő iratot magyar, német és
angol nyelven teszik közzé, és el
juttatják a nagygyűlés minden hi
vatalos delegátusának is Európá
ban.
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„Bibliai TOTÓ”
E red m én yh ird etés
Az április 13-i számunkban közölt „Bibliai TOTÖ" helyes megfejtése a következő:
1=2; 2=2; 3=1; 4=x; 5=2; 6=1; 7=1; 8=x; 9=1; 10=2; 11=x; 12=2; 13=1;
13+1 = x
A mostani kérdések túl könnyűek voltak, ezért a legtöbben elérték a 13 +1 találatot
De az is lehet, hogy a bizonytalanok nem küldték be a megfejtésüket. Több beküldő
levelét hiányoltam, akik eddig hűségesen elküldték megfejtésüket, noha nem értek el
telitalálatot
A mostani kérdések nehezebbek lesznek. Gondoljátok meg, hogy mi Jézus megváltói
kereszthalála után élünk, ezért már többet tudhatunk Isten akaratáról, mint az ótestamentumi időkben élő emberek.
13+1 megfejtést az alábbiak értek el: Ajkáról Paksa Rudolf; Albertirsáról Erős Zsolt,
Jutási Angelika és Balázs,'Hegyi Anikó, Kerepszki Zsuzsa, Motyovszki Katalin; Bakonyszombathelyről ősz Erika; Balassagyarmatról Uram Viktor; Budafokról a Gyermekbiblia
kör; Dunaegyházáról Jávorszki Andrea; Győrből Bujtor László és Gábor; Mosonma
gyaróvárról Rábl Katalin; Nádasdról Mándli Beáta; Nádudvarról Maczik Erika; Nagyacsádról Tima Katalin, Kántor Henriette; Nagybörzsönyből Orsik Zsuzsanna; Nagykállóból Szakos Csaba; Nemesgörzsönyből Gyórffy Anita, Király Andrea, Nyíregyházáról az
ELIM gyermekbibliaköre; Pilisről Gál Erika, Melich Edit, Pétervári Mónika, Petyán Agnes,
Petyán Edit; Szarvasról Arnóczki Csaba és Szilvia, Csesznak Szilvia, Daridai Ivette,
Horváth Andrea, Styecz István és Tünde, Takó Levente, Völgyvári Tünde, Zvonár
Mónika; Sopronból Berényi Virág, Pityer Gabi, Wagner Ildikó és Siófokról Zsolnay László.
1. Ki volt a zsidó nép vezére a honfoglalás
idején?
1 Áron.
XJózsué.
2 Mózes.
2 Hol található az az ország, amit Isten a
zsidó népnek ígért és ahová elindultak
Egyiptomból?
1 A Földközi-tenger keleti végénél talál
ható.
X Nincs a térképen, mert az csak egy
kitalált ország, mesében lévő or
szág.
2 A Jordán folyótól keletre fekszik.
3. Mi volt Ákán bűne?
1 Azt gondolta, hogy amit az emberek
nem látnak, azt Isten sem veszi ész
re.
X Önző volt, csak a maga javát akarta.
2 Az Istennek szentelt dolgokból rejtett
el.
4. Miért bünteti meg Isten a rosszát?
1A rosszat azért bünteti meg, hogy így
visszatartsa az embert a helytelen
úttól.
X Isten nem bünteti meg a rosszat.
2 Isten nem szereti a rossz embert és
ezért elpusztítja azt.
5. Mi fájt nagyon Dávid királynak?
1 Az, hogy békében kell élnie és nem
tudja megmutatni a bátorságát úgy,
mint fiatal korában tette.
XAz, hogy a fia fellázadt ellene.
2 Az, hogy csak háborúval sikerült el
foglalnia Jeruzsálemet, amit aztán
fővárosnak is nyilvánított.
6. Miért akart Absalon király lenni?
1 Nagyravágyása indította őt arra, hogy
minél előbb király legyen.
XApja rosszul vezette az országot és
ezért fájt neki a nép nyomora.
2 Látta a szomszédos országok felől
közeledő veszélyt, és ezt akarta ural
kodásával kivédeni.
7. Miért menekült el Dávid Jeruzsálemből?
1 Mert gyáva volt
X Nem akart vérontást
2 Mert Abasalon túl nagy hadsereggel
közeledett Jeruzsálemhez.
6. Kit küldött Isten többször is Aháb király
hoz, hogy visszatérítse a jó útra?
1 Ézsaiás prófétát.
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X Elizeus prófétát.
2 Illés prófétát
9. Nábót Isten törvényére hivatkozva nem
akarta eladni a szőlőjét a királynak. He
lyesen tette?
1 1gen, mert Istennek ez a parancsa
megakadályozta, hogy egyes csalá
dok elszegényedjenek.
X Igen, mert Istennek ez a parancsolata
megakadályozza, hogy egyesek na
gyon meggazdagodjanak.
2 Nem, mert Istennek nincs ilyen paran
csa.
10. Milyen világrészben volt Babilon?
1 Európában.

X Afrikában.
2 Ázsiában.
11. Mi volt Nebukadneccar bűne, amiért
megbüntette Isten?
1 1stentelenül élt.
X A maga ügyességének tulajdonítot
ta Babilónia gazdagságát és szép
ségét.
2 Mert megtámadta a választott nép
országát.
12. Mikor volt könnyebb a királyoknak és
a nép vezetőinek uralkodni?
1 Régen, mert őket nem kötötte sem
miféle törvény, ezért azt csináltak,
amit akartak.
X Most, mert a sok törvény által jobban
ismerik, hogy mi válik az emberek
javára.
2 Mindegy, mert Isten régen is meg
most is a lelkiismeretünkön keresz
tül vezetni akar.
13. Mikor bünteti meg Isten a bűnt?
1 Azonnal, amikor elkövetjük.
X Később, amikor már nem is gondo
lunk rá.
2 Nincs időhöz kötve, de az utolsó íté
letkor biztos számon kéri tőlünk Is
ten a tetteinket.
13+1. Ha Isten megbüntet minden bűnt
akkor félnünk kell tőle.
1 Nem kell félnünk tőle, mert ő a bűnét
bánó embernek megbocsát.
X Nem kell félnünk tőle, mert ő Jézus
kereszthaláláért minden bűnt meg
bocsát.
2 Nem kell félnünk tőle, mert ő nem egy
haragvó Isten.
Missura Tibor

ApCsel 2,36-38

A T E L JE S B IZ O N Y O S S Á G
Nagyon rossz dolog a bizonytalanság. Szeretnénk mindig
pontos értesüléseket szerezni bizonyos eseményekről, ame
lyek minket közvetlen közelről érintenek. Az a vágyunk, hogy
a hozzánk közel állókról gyakran halljunk híreket. Saját éle
tünk kilátásaival kapcsolatban is jobban örülünk a biztosabb
nak látszó adatok, tények közlésének, mint a teljes bizonyta
lanságnak. Hitünk dolgában is bizonyosságra törekszünk.
Ebben a törekvésünkben mai igénk is segít minket, amikor el
akar vezetni bennünket arra, hogy Jézus Krisztusról és egyút
tal keresztyén életünk reménységéről teljes bizonyosságunk
legyen.
Teljes bizonyossággal tudhatjuk, hogy kicsoda Jézus Krisz
tus. Róla így vall az apostoli bizonyságtétel: Úrrá és Krisztus
sá tette őt az Isten. Az a Péter tesz így vallomást Jézusról, aki
ott élt Jézussal a tanítványi körben. Ismerte tanítását, tetteit,
látta szenvedni, meghalni. A pünkösdkor kapott Lélek pedig
bizonyossá tette őt arról, hogy ez a Jézus feltámadott és él.
Nem egyszerűen a Feltámadottal való találkozás győzte meg
az értelmét, hogy Krisztus úrrá lett a halálon, hanem a Szent
lélek adta neki a hit bizonyosságát. Ilyen teljes bizonyosságra
vezet ma is, minket is a pünkösdi Lélek.
A Krisztusról való új ismeret új életet kíván. Péter apostol
számára sem jelentett kevesebbet a Krisztus új ismerete, mint
azt, hogy meg kellett bánnia korábbi bűnét, tagadását, hitet
lenségét, vagyis meg kellett térnie, és a Krisztustól kapott
bűnbocsánat által meg kellett újulnia. Ma is ezt igényli a
Krisztus igaz ismerete. Akinek a Szentlélek ad hitet, vagyis aki
általa nyeri azt a teljes bizonyosságot, hogy Jézus Krisztust
Úrrá tette az Isten, annak vállalnia kell a megtérés konzek
venciáját. így lesz a Krisztus új ismerete egyúttal neki szolgáló
új élet is.
A Krisztusnak szolgáló új élet róla bizonyságot tevő élet.
Péter, amikor a Szentlélek által eljutott a Krisztusról való új
ismeret teljes bizonyosságára, úgy akart Krisztusnak szolgál
ni, hogy elkezdte őt hirdetni. Tudja meg Izráel egész háza,
hogy Isten mindenki Urává és Krisztusává tette Jézust. Ezt a
hírt akarta tudtára adni mindenkinek. A Szentlélek mindenkit
erre a bizonyságtételre hív. A Lélek ajándéka olyan az ember
számára, mint az üzemanyaggal feltöltött autónak a motor
gyújtását adó szikra. A Lélek adja az indítást az embernek,
hogy menjen és mondja el, amit Jézus Krisztusról megismert
és megtapasztalt.
A Lélek ajándéka cselekvő életre serkent. Aki Krisztust
igazán ismeri, az rögtön azt kérdezi, mit kell tennem. Pünkösd
ünnepének lényege sohasem a Szentlélek ajándékára való
tétlen várakozás. Sokkal jellemzőbb ez a kérdés; Mit tegyünk?
Ez pedig nem a tanácstalanság kérdése, hanem a tettre készség
várakozása. A begyújtott motor is a sebességváltó kapcsolá
sát és a kormány fordulását várja. Pünkösd adja számunkra
azt a lendületet, amely Krisztushoz visz, hogy róla szerezzünk
teljes bizonyosságot, s pünkösd segít bennünket arra is, hogy
mások felé is elinduljunk, és továbbadjuk a Szentlélek aján
dékát.
Vető Béla

Japánban
Látogatásunkat a 20 ezer tagú Japán
Evangélikus Egyháznál (JELC) kezd
tük, amelyhez az itteni evangélikusok
többsége tartozik. Március 21-én dél
előtt üdvözletét mondtunk a tokiói
egyházkerület éves zsinatán, a főváros
nyugati részén levő modern egyházi
központban, este pedig szeretetvendégségen vettünk részt. - Japánban az
evangélikus (amerikai) misszió 1892ben kezdődött, a második világháború
azonban nagymértékben visszavetette,
szinte elölről kellett kezdeni. Ma is szá
mos amerikai misszionárius tevékeny
kedik a Lutheránus Egyház Ameriká
ban (LCA) küldötteként.

Kumamotoi gyermekbibliakörösök
A következő két napot a Kjusu
(Kyushu) szigetén lévő Kumamotóban
töltöttük. Az evangélikus misszó itt is
a múlt század végén kezdődött, itt ala
kult meg a később Tokióba helyezett
szeminárium 1909-ben. Középiskolát
és egészségügyi gyermekotthont is
fenntartanak. A 600 ezer lakosú város
ban és környékén 8 gyülekezethez kö
rülbelül 500 tag tartozik. Március 23án. Virágvasámap az egyes gyülekeze
tek vendégei voltunk. Mind a gyermekbibliakör tagjai, mind pedig az istentisztelet résztvevői nagy-nagy szeretet
tel és érdeklődéssel fogadtak. A követ
kező napon Hirosimába látogattunk.
Utazásunk utolsó napjaiban a 2200
tagú Kinki Evangélikus Egyház vendé
gei voltunk. Az egyház a második vi
lágháború után alakult a norvég misz-

IM Á D K O Z Z U N K
Szentlélek Úristen! Köszönjük, hogy nekünk nem rólad kell ismereteket
szereznünk, .hanem általad kell Krisztushoz jutnunk, őt kell igazán
ismernünk. Áldunk azért a munkádért, hogy elvezetsz minket Krisztus
igaz ismeretére. Köszönjük azt is, hogy megtérésre, új életre viszel, s
megerősítesz minket a Krisztusról való bizonyságtétel szolgálatára.
Add, hogy eszközeid lehessünk ajándékaid továbbadásában. Ámen.

Tokyo látképe

INTERJÚ EGY VOLT LEVELEZŐ TANFOLYAMOS HALLGATÓVAL

„Szórványtelkész szerettem volna lenni”
A sajókazai gyülekezetben helyben,
továbbá Izsófalván, Kazincbarci
kán, Kurittyánban, Rudabányán és
többi szórványában tavaly szeptem
ber eleje óta Balázs Tibor gyülekeze
ti munkatárs főállásban végzi szol
gálatát. Munkatársunk felkereste,
hogy szolgálatáról beszélgessen vele.

folyamon, s közel negyedszázadon
át szülőfalumban társadalmi mun
kában kántorként szolgáltam.
Amikor 1979-ben megindult az
első Levelező Teológiai Tanfo
lyam, egyike voltam annak az SÍ
boldog hallgatónak, akit a jelent
kezők közül felvettek. Itt egy egé
szen új világ nyílt meg előttem.
Olyan ismeretekre tehettem szert,
amelyekről addig alig hallottam.

- Hogyan lettél főállású gyüle
kezeti munkatárssá?
198S. április elején megürült a
sajókazai lelkészi állás. Az ideigle
nesen helyettesítésre kiküldött se
gédlelkésznek nem volt jogosítvá
nya, azért kaptam megbízást arra,
hogy a szórványokban a szolgálati
Trabant gépkocsival az igehirdeté
si
szolgálatokat
elvégezzem.
Augusztus végén a helyettes lelkész
kiküldetése véget ért, s akkor kap
tam megbízatást dr. Nagy Gyula
püspök úrtól, hogy Sárkány Tibor
miskolci esperes felügyeletével az
egész gyülekezetben szolgáljak.

- Mi adta az indítást az egyházi
szolgálatra?

Szülőfalumban, Újcsanáloson
fiatalemberként szívesen kísértem
el szórványútjaira a gyülekezet ak
kori lelkészét, hol gyalog vagy szán
kóval, hol motorkerékpáron vagy
Trabanttal. Annyira megtetszett ez
a nem könnyű, de szép szolgálat,

- Hogyan érezted magad a Leve
lező Teológiai Tanfolyamon?

hogy szivem mélyén mindig szór
ványlelkész szerettem volna lenni.
Édesapám több mint két évtizede
szülőfalum gyülekezetének gond
noka, de úgyis mondhatnám, a
„gyülekezet mindenese”. Nemcsak
a szorosan vett gondnoki teendőket
látja el, de harangoz, fűt, a templo
mot takarítja és kertjét rendben
tartja. Bizonyára tőle is „örököl
tem” az egyház szeretetét. 1964-ben
érettségiztem Miskolcon. Még gim
nazista koromban, 1961-ben részt
vettem Foton egy kántorképző tan

szió munkája nyomán Oszakában és
környékén, gyülekezeteik száma 30.
A norvég misszionáriusok szerepe ma
is jelentős. Itteni programunk szerve
zője Alf Idland, az LVSZ korábbi ifjú
sági ügyvivője volt. Március 2£-én Na.
rát kerestük fel, amely a VIII. század
ban a császárság első székhelye volt.
A gyülekezetben Kodzsi Szugioka egy
házelnök, a budapesti nagygyűlés dele
gátusa látta vendégül a csoportot. Ez
után a Tódajdzsi (Todaiji) templomot
tekintettük meg; Földünk legnagyobb,
majd 50 méter magas faépületében ta
lálható Japán legnagyobb, több mint
16 méter magas bronz Buddha-szobra.
Japán 130 milliós lakosságából a sintoizmus és a buddhizmus követőinek
száma egyaránt 90-100 millió között
van. (Nem tévedés! - a legtöbben mind
két vallás előírásait követik.) Délután
a nisi- (nyugat-) narai gyülekezet fiatal
tagjaival találkoztunk. A beszélgetés
során elmondották, hogy bár igazi mély
vallásosságról Japánban csak ritkán be
szélhetünk, a hagyományoknak nagy
erejük van. N oha a japánokra általában
jellemző, vallási téren is, a türelem,
egyik-másik fiatalnak keresztyén ségéért
a családdal való szakítást is vállalnia
kellett. Az ifjúsági m unka másik nagy
akadálya a fiataloknak a továbbtanulá
sért, érvényesülésért folytatott küzdel
me. (Félig tréfásan, félig komolyan azt
mondják, hogy aki egyetemre készül,
csak napi négy órát alhat, ha ötöt szeret
ne, akkor ne készüljön.) - A keresztyé
nek a lakosság 1%-át teszik ki jelentősé
gük azonban arányuknál nagyobb.
Másnap Oszakában felkerestük a
koreai keresztyén központot. Mintegy
700 ezer koreai él Japánban, őseik 1910
után, Korea megszállásakor - többnyi
re nem önként - jöttek. A keresztyének
száma közöttük néhány ezer. Este az
egyházi központban ismét fiatalokkal
találkoztunk. A misszió egyik lehetősé
ge itt (de máshol is) az angol nyelvisko
la, ahol a japán átlagnál jobb ered
ménnyel oktatnak, főleg ami a beszél
getést illeti.
Látogatásunkat Nagycsütörtökön a
köbei gyülekezetben úrvacsorái istentisztelettel fejeztük be.
Bár Húsvétot m ár ki-ki a saját hazá
jában ünnepelte, mégis együtt, annak a
népnek tagjaként, amelyhez távol-kele
ti testvéreink is elválaszthatatlanul
hozzátartoznak.
Szentpétery Péter

nappali tagozaton tanuljak to
vább. Kár, hogy előbb nem indult
ilyen tanfolyam, ha előbb is lett
volna, bizonyára befejeztem volna
tanulmányaimat a nappali tagoza
ton. Szívemben még mindig él a
vágy, hogy jó lenne valahogyan
elvégezni a Teológiai Akadémiát.
Bár családomról is kell gondos
kodnom és már 40 éves vagyok, de
ha álmom valóra válhatna, még
közel negyedszázadig szolgálhat
nám lelkészként is egyházamat.

Nagyon tetszett az a meghitt,
- Milyen segítséget kapsz szol
szinte családias légkör, amely a gálatodban?
s
teológián körülvett. Professzora
Családom részéről megértő tá
ink szeretete és szívből fakadó tö mogatást. Feleségem Miskolcon
rődése segített a tanulásban. A tan dolgozik, reggel ötkor kel, mert
folyam első hónapjaiban azt nyilat hat órakor indul a vonata. Hétfőn
koztam az Evangélikus Élet mun este fél hétkor ér haza, a többi na
katársának, hogy a Levelező Tan pokon négy óra után. Fárasztó ez
folyam elvégzése után szeretném az utazgatás, de vállalja, mert szol
folytatni tanulmányaimat, szór gálatom miatt Sajókazán kell lak
ványlelkésznek készülök. Az urba nunk. A lelkészek sokévi tapaszta
nizáció folyamatával megyénkben latukkal szeretettel tanácsolnak és
mind több evangélikus kerül szór segítenek. Rendszeresen részt ve
ványhelyzetbe a falvakban, de a szek én is a lelkészi munkaközös
városokban is. Ebben a helyzetben ség munkájában. A gyülekezet tag
szeretnék egyházamnak segíteni és jai nyitott szívvel és szeretettel fo
szolgálni. 1982-ben, a tanfolyam gadtak. Nincs annál szebb dolog,
elvégzésekor 36 éves voltam, már mint kis falvakban szolgálni, ahol
két gyermek édesapja, s ez nem várják az igehirdetést és számíta
tette lehetővé számomra, hogy a nak a szolgálatra. Sárkány Tibor

Pünkösdi
gondolatok
Pünkösd van, a Szentlélek kitöl
tésének és az anyaszentegyház
megalakulásának ünnepe. Az új
kezdésnek az ünnepe. Nemcsak
azért az új kezdésnek az ünnepe
Pünkösd, mert ezen a napon indutt
el vándorújára az egyház, hanem
azért Is, mert a Szentlélek mindig
azért munkálkodik, hogy egyes em
berek és közösségek újjá legyenek,
új életben járjanak és napról napra
megújuljanak. (Káldy Zoltán)

* * *
Pünkösd az egyház ünnepe.
A Lélek első müve az volt, hogy
csüggedt, széthúzó, megfáradt em
berekből bátor, boldog és szolgá
latra kész közösséget kovácsolt.
A Lélek mindig gyülekezetét teremt.
Ebben a gyülekezetben, nem lehet
nek elhagyottak, szúkölködők, vi
gasztalanok, mert testvérszfvek és
testvérkezek emelik fel és Ölelik át
egymást. (Groó Gyula)

* * *
A Szentlélek ajándéka éppen azt
jelenti, hogy Isten ki akar vezetni
bűneink nyomorúságából, Krisztu
sért bűnbocsánatot ajándékoz és
csődbe jutott életünket új és igaz
utakon akarja vezetni. Tud erőt ad
ni új közösségi életre. - Nincs kö
zöttünk senki, aki rá ne szorulna
erre az életújulásra. (Karner Károly)

Közléstudományi
szókönyv
Dr. Rezessy Zoltán ny. lelkész
„A közléstudomány terminológiá
ja” című tanulmányát a Tömeg
kommunikációs Kutatóközpont
az érdeklődők részére hozzáférhe
tővé tette ez év elején.
Egyetlen tudományág sem vé
gezhet érdemi munkát mindaddig,
amíg a közösen használt kifejezé
seken nem ugyanazt értik. Ezért a
terminológia egységesítése az első
feladatokhoz tartozik. Ez részben
az általános kifejezésekre, részben
az egyes szakterületek (sajtó, rá
dió, televízió etc.) speciális, saját
fogalmaira vonatkozik.
A szakszerű meghatározások
először az eredeti nyelvről pontO'
san magyarra fordítva sok félre
értést kiküszöbölnek. Anyanyel
vünk megóvása, tiszta beszéd lehe
tővé tétele érdekében sok zsargon
szót magyar megfelelővel helyette
sít (kommunikáció = közlés). Ez
zel is bizonyítva, hogy a tudomány
nem attól lesz tudomány, hogy a
be nem avatottak számára idegen,
érthetetlen, titokzatos nyelven be
szél.
A zárszó utal arra, hogy ez a
munka csak egy lépés egy átfogó,
minden szakterületet feldolgozó
monográfia jellegű lexikonnak.
Annak elkészültéig ez a mű hiányt
pótol a szakember számára. L. P-
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E zé rt n em k e ll a zo n vitá zn i, h o g y m ik én t le h e t
Isten A tya, Fiú, S z e n tlé le k é s m é g is e g y , m e rt
m in d e z ú g y is m eg fo g h a ta tla n . L e g y en e lé g ,
h o g y ig é jé b e n m a g a Isten állítja e z t m a g á ró l.
M icso d a v ig a s z ta lá s ez! V idám ltsa is m e g a s z í
vü n k et Isten n el s z e m b e n . H iszen lám a te lje s
S z e n th á r o m s á g m in d eg yik s z e m é ly e a zo n van,
h o g y a s z e g é n y , n yo m o ru lt e m b e r t bű n ből, h a 
lálból, ö rd ö g h a ta lm á b ó l m e g ig a zu lá sra , örök
é le tr e - Isten o r s z á g á b a s e g íts e .
(Luther)
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Tanítása Istenhit és tiszta erkölesiség
Az igehirdetés

Az ünneplő gyülekezet

Főtök: Szabó Endre

Hatok, hónapok gondos előkészítő munkóla nyomón május 11-én Celldőmőlkön került megrendezésre
á Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Berzsenyi-ünnepsége. A költő születésének 210. és halálának 150.
évfordulóján a m egemlékezés m essze túlnőtt Kemenesalja határain. Nemcsak a Ság hegy tövében, Kemenesalja
szelíd lankáin álö drága örökséget hordozó evangélikus gyülekezeteink mozdultak meg, érezték sajátjuknak ezt az
OnnepeL Az ország evangélikussága Is osztozni kívánt a nagy evangélikus költő és gondolkodó Iránti tiszteletadásban.
Siófok, Mosonmagyaróvár, Cegléd, a Vas) é s a környező egyházmegyék gyülekezeti tagjai, lelkészek, hazai
ökumenikus, szom szédos ausztriai é s szlovákiai vendégek, valamint a helyi gyülekezet apraja-nagyja zsúfolásig
töltötték áz impozáns méretű celldömölki templomot.
Megtisztelték a megemlékezést Jelenlétükkel a megyei és helyi társadalmi szervezetek, a helyi pártszervezet,
a Berzsenyi Társaság képviselői Is. Jelen volt Gyergyák Ferenc megyei egyházügyi titkár, dr. István Lajos a HNF
megyei elnöke, Tóth József Celldömölk Városi Tanácsának elnöke.

Az ünnepi istentisztelet ige
hirdető szolgálatát dr. Nagy
Gyula püspök Mk 10,17-22
alapján végezte.
A gazdag ifjú által felvetett
kérdés az örökéletről nem tő
lünk távoli és idegen kérdés
mondotta a püspök, mert ben
ne az igazi, a teljes, a boldogító
emberi élet örök nagy emberi
problémája rejlik: a gondtól,
bűntől és haláltól megszaba
dult, teljes, a halálon is győzel
mes élet nagy kérdése. János
evangéliuma: az örökélet' itt
kezdődik a földön; ha itt nem
a miénk, nem lesz a miénk a
halál után sem!
Ez az ember fiatal és egészsé
ges, gazdag és tisztességes, er
kölcsös életet folytató, ezért
megbecsült ember volt. Sokan
azt gondolják: a fiatalság, a va
gyon és a mások megbecsülése
az igazi élet, az igazi boldog
ság. Ez a gazdag és elismert ifjú
mégis boldogtalan, keresi az
igazi életet. Jó helyen keresi:
Jézusnál. Mi Jézus válasza?
„Add el amid van”: adj oda
mindent, ami akadállyá lehet
az igazi, teljes élet útjában. Ha
a vagyonod fontosabb mint az
élet teljessége, oszd szét a szegé

Afrika-vasárnap

nyek közt. Jézus ezzel valójá
ban a második nagy parancso
latra utal: „Szeresd felebaráto
dat mint magadat!” Ha a tudá
sod, hírneved, érvényesülésed
áll a teljes élet útjában, add oda
érte! A legfontosabb: az igazi,
gondtól, bűntől, haláltól sza
bad élet!
Másfelől ezt kívánja Jézus:
„Jöjj és kövess engem!” Ezzel a
benne, Istenbe vetett hit útjára
hív. Arra, hogy életünket tud
juk mindig Krisztus kezébe, Is
ten kezébe tenni és akaratát kö
vetni. Ez az első nagy paran
csolat: „Szeresd az Urat, a te
Istenedet...”. Hit Istenben és
szeretet az embertárs iránt: ez
Jézus szerint a legfőbb törvény
és a teljes, igazi élet nagy titka!
Miért a Berzsenyi-ünnepen
hirdetem ezt az igét? Tette fel a
kérdést a püspök. Mert Berzse
nyi is ezt a nagy titkot kereste,
az igaz emberség titkát, az igazi
élet titkát. És költészetével ő is
ebbe az irányba mutat: Isten
hit és tiszta erkölcs - ez.szerinte
is az ember igazi útja a földön.
Legyen ő is útjelző afelé, amiről
Jézus igéje szól a gazdag ifjú
evangéliumában: „Szeresd a te
Uradat, Istenedet ... Szeresd
felebarátodat” - ez az élet útja!
Az ünnepi istentisztelet kere
tében került sor Berzsenyi Dá
niel egyenesági leszármazottjá
nak Berzsenyi Miklós gyüleke-

így kezdődött
Szövőmühelyben,
az európai
zsinagógában
keresztyénség és azon is túl
- hol tart ma?
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Az Afrika-vasámappal kapcsolatosan a Keresztyén Békekonferencia
körlevelet intézett a tagegyházakhoz. E levélből idézünk részleteket,
kérve egyúttal Testvéreink adakozó szeretetét.
Kedves Testvérek!
A Keresztyén Békekonferencia felhívja a tagegyházakat, regionális bizott
ságokat, a keresztyén nem zetközi szervezeteket, minden egyént és közössé
get, hogy csatlakozzanak az Afrika-vasárnap megünnepléséhez, 1986.
május 25-én.
Jelentőssé kell tennünk ezt a napot, egységesen kifejezve reményeinket, és
szívünk melegével imádkozni az afrikai kontinens népéért. Isten áldását
kérve rájuk.
A z Afrika-vasárnap 1975-ben történt bevezetése óta a K BK mély teológiai
érdeklődését tükrözi, és a közös krisztusi hit mellett elkötelezettek teljes
szolidaritásának jele lett.
A z Afrika-vasárnap alkalmából felajánlott adományokat hasznos célra
fordítják azok javára, akiknek élelmiszersegélyre, és az élelmiszerválság
következtében gazdasági életük helyreállítására van szükségük, számos
egyházi akció segítésére, amelyek az oktatás, egészségügyi ellátás és mező
gazdaság céljait szolgálják.
Buzdítunk Benneteket, hogy tartsátok meg az Afrika-vasárnapot Isten
iránti hálaadással mindazért, amit a múltban sikerült elérnünk, bizalommal
és reménységgel, hogy imáink és adományaink megerősítik és felemelik
azokat a testvéreket, akik Jézus Krisztus szeretetének élő tanúi az afrikai
kontinensen.
Dr. Lubomir Mirejovsky
lelkész
főtitkár

Dr. Tóth Károly
püspök
elnök

Filaret
Kiev és Galicia metropolitája
az Állandó Bizottság elnöke

gyobb része Pál evangéliuma ellen dön
tött. Mégis van gyümölcs, hiszen
Kríszpusz zsinagógái elöljáró házanépével együtt hitre ju t és megkeresztelkedik. Bizony, az ige nem tér vissza
üresen... az apostol pedig az ószövetsé
gi rendhez tartja magát, kivonul a zsi
nagógából és a pogányok között foly
tatja munkáját. Lelkét megmentette,
honfitársai felelnek végső döntésükért.
Ugyan a távolság földrajzilag nem
nagy, hiszen Pál munkájának központ
ja a zsinagóga melletti épület, de szelle
mi-lelki szempontból végbement a sza
kadás.
Amit ebben a missziói beszámoló
ban olvastunk, számunkra nem jelent
sablont, csak modellt. Modern váro
sokban, nagy fények és sötét árnyak
között, számunkra van küldetés ma is,
lehetséges térítő munkánk, csak figyel
jünk a tanulságokra: tisztázni és ponto
san megfogalmazni küldetésünk tartal
mát, figyelni Urunk rejtett, finom veze
tésére, megragadni a felkínált személyi
kapcsolatokat, az anyagiasság látsza
tát is elkerülni, ismerni Isten világtervé
nek sorrendjét a népek misszionálásában, engedelmeskedni a Lélek irányítá
sának!
Csodálatos élmény felismerni a tör
ténelem eseményei, emberi sorsfordu
latok, találkozások, bezáruló és meg
nyíló ajtók világában a Lélek halk és
mégis oly meggyőző vezetését. Boldog
vagy, ha engedsz Néki, testvérem!
Báliké Zoltán

kürty professzor hangsúlyozta:
Berzsenyi szerint a költészet az
istenséggel való egyesülés egy
módja. Ez az egyesülés maga a
tökéletesedés; a tökéletesség; és
mivel Isten a szeretet, az igazi
költészet lényege a szeretet és a
szépség harmóniája. Mert, ta
nítja Berzsenyi, a szépség is
csak a szeretet által valósulhat
meg, szeretet nélkül nem lehet
szépség sem.
A pesti magyar társasághoz
írt Berzsenyi-verset idézve az
előadó már a ma erkölcsi kér
déseire kereste a választ.
Remélhetünk e vajon jo b b
világot?
Gyaníthatunk e olly időt, m ikor
A z ész világa minden népeket
M egjózanít és öszveegyesít
S kiirt közülünk minden bűnt és
gonoszt?
R em ényiek. .. (részlet a versből)

Nemeskürty professzor azzal
a végső következtetéssel zárta
ünnepi előadását, hogy Berzse
nyi Dániel egész költészete sze
rétéiből folyó teremtés.
A gazdag tartalmú országos
egyházi ünnep színvonalát Bá
liké Tamás pécsi színművész
-Berzsenyi vers szavalatai, Jánosy István budapesti költő sa
ját Berzsenyi vers elmondásai
emelték. Komoly zenei nevelést
feltételez a celldömölki Berzse

ApCsel 18,1-6
Erőtlenség, félelem és nagy rettegés
töltötte be szivét, amikor Korinthusba
érkezett. Otközben elemezte athéni
munkáját és megszületett döntése: nem
akar másról tudni ezentúl, m int a meg
feszített Jézus Krisztusról!
Az apostoli döntés mennyei igazolá
sát fejezte ki mindaz, ami Korinthusban első perctől fogva történt. „Vélet
lenül” találkozott egy Rómából kitil
tott zsidókeresztyén házaspárral. „Vé
letlenül” Aquila és Priscilla szakmabe
liek voltak. Mint minden rabbinak,
Pálnak is meg kellett tanulnia még fia
talon egy mesterséget. A szőnyegszö
vés, sátorponyvák készítése azonnal
összekapcsolta őket. Felséges ajándék
a közös munka és a közös hit. Micsoda
nagyszerű beszélgetéseket folytattak
egymással a műhelyben! Egyformán
látták a missziói munka rendjét is. Elő
ször a zsidóknak, azután a pogányoknak hirdetni az evangéliumot. Míg Pál
hirdette a zsinagógában Jézust a Mes
siást, addig barátai imádkoztak. Nem
is szabad másként szolgálnunk, csak
biztosított lelki hátvéddel... újabb örö
möt jelentett az északi, macedón terü
letről érkező két munkatárs. Bővült a
barátok köre. Isten rejtett irányításával
összpontosított küzdelem indulj a korinthusi zsidók megtérítéséért. Pálnak
nem kellett vesződnie a napi kenyér
gondjával. Teljes idő, egész ember áll a
szolgálatban. Az események felgyor
sultak, a helyzet döntésre érlelődött.
Akkor is, ma is a krisztológián fordul
meg minden. A korinthusi zsidók na

Dr. Nagy Gyula püspök megnyitója

Előadást tart Nemeskürty István
professzor

zeti és egyházmegyei felügyelő
nek a köszöntésére abból az al
kalomból, hogy 40 éve végzi
gyülekezeti és 20 éve egyházmegyei felügyelői szolgálatát.
A tisztelet és szeretet hangján
köszöntötték őt.

nyi Dániel Gimnázium Leány
karának és a város L iszt Ferenc
Vegyeskarának
E gyesített
Énekkara. Igen becsülendő,

(Folytatás a 3. oldalon)

Berzsenyi evangéliumi
erkölcsbölcselete

Nemeskürty István profeszszor a délutáni megemlékezés
nagyívű előadójaként Berzse
nyi Dániel evangéliumi er
kölcsbölcseletét, költészetének
belső mozgató rugóit, nézetei
nek alapjait kutatta.
Előadásában rámutatott ar
ra, hogy Berzsenyi a szeretet
esztétikáját az evangéliumból
veszi, mely számára nem csu
pán vallási tanítások gyűjtemé
nye, hanem egyfajta etikai
esztétikai kódex is. Nemes-
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„Erre 6 így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja tam nektek.” Ján 14,26 (Zsolt 19,8 - ApCsel 4,8-31
Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, - Jn 17,6-13) Jézustól nem maradt ránk egyetlen sor
hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. sem. Mégis tudunk mindent, ami fontos a hithez,
üdvösséghez. Jézus szolgálatának eseményeit, taní
Zak 4,6
-„Letekintett azÚraszentma- tását emberek őrizték meg. Nem csupán a maguk
I gasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meg- erejéből, hanem a Szentlélek munkája nyomán.
I hallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra A Lélek minket is tanít, eszünkbe juttatja Jézust.
ítélteket.” (Zsolt 102,20-21)(2Kor3,17-Jn 14,23-27 „Egy az, Uram mi szükséges! Erre taníts engemet!”
I - Zsolt 36) A Szentlélek kiáradásának gyakorlati' (326. ének 1. vers)
következményei vannak. Megjelenik az igazság, a CSOrOftTŰK - „Te vagy segítőm és megmentőm,
I lélek szabadsága. A vigasztalás Lelke az elnyomottak istenem ne késlekedjél!” Zsolt 40,18 (Jel 3,11 I ügyét karolja föl. „Mi Urunk, édes Atyánk, Add ApCsel 8,14-25 - Jn 17,14-19) Egy olyan ember
I nekünk Szentlelkedet, Szent Fiadért áraszd ránk imádságából való ez a mondat, aki már sokat látott
az életből. Jó és rossz napok egyaránt tarkították az
I Gazdagon kegyelmedet.” (233. ének 1. vers)
PÜNKÖSDHÉTFŐ - „Abból tudjuk, hogy benne életét. Most számot vet: Istenen kívül nincs más
I élünk, és ő mibennünk, hogy a maga Leikéből adott igazi segítője, Isten szavára mindig lehetett alapozni,
I nekünk.” 1 Ján 4,13 (2Móz 33,17 - Mt 16,13-19 - 0 hűséges. „Benned bízom, Mert jól tudom, Bármi
Zsolt 81) Van-e látható jele annak, hogy keresztyé re van szükségem Ez életben és a mennyben, Te
nek vagyunk? Ha Isten Leikétől vezérelve élünk és megadod nékem.” (335. é. 4. vers)
szolgálunk, akkor minden bizonnyal, mert Isten Lel PÉiillK - „Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsö
ke rajtunk keresztül munkálkodik. „Isten élő Lelke, nösen szeretette és jócselekedetekre buzdítsuk. Saját
jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el a gyülekezetünket ne hagyjuk el.” Zsid 10,24-25
bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!” (244. (Józs 22,29 - Zak 4,1-14 - Jn 17,20-26) Elgépiesedő
világunkban egyre nagyobb hiányát érezzük az igazi
ének 2. v.)
KEDD - „Én vagyok az Úr, van-e számomra lehetet- emberi értékeknek. Szeretet, hűség, de sokaknak
lenTJer 32,27 (Jel 1,17-18 - Ez 36,22a. 23-28 - Jn hiányzik! Isten ezt vátja tőlünk! „... Ki vezérel e
17,1-5) Sok kísértő gondolat éjt csapdába napon földi pályán? Atyám ki más, hogyha te nem?” (63.
ként. Egy-egy nehezebb probléma, azt gondoljuk, ének 2. vers)
meghaladja erőnket, és kétségbe esünk. Miért nem SZOMBAT - „Békét adok, hogy az irányítson.” Ézs
számolunk azzal, hogy Isten segítségére is számítha 6 OJ7 (Kol 3,15 - lSám 3,1-14 *- 5Móz 1,1-18)
tunk? Isten erejéből sok mindenre futja, még olya Ezsaiás szavai szerint a béke is Istentől van. Drága
nokra is, amelyeket elképzelni sem tudunk. „Az Úr ajándék ez. Védni és óvni mindenkinek kötelessége,
csodásán működik, De útja rejtve van...” (328. ének ott ahol él. „Béke legyen a nap alatt, Emberek közt
jóakarat”; „Szerezz köztünk békét, Urunk, Melyért
1. vers)
- „A Szentlélek megtanít majd titeket min buzgón imádkozunk!” (465. ének 1. vers)
Varsányi Ferenc
denre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mond-
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Egy nagyapa vallomása
„Életünk ideje 70 vagy ha több
80 esztendő.” - Az időnek is Ura
a felső határokat kiszélesítette.
A történelem krónikása följe
gyezte, a hírközlés pedig szárnyára
vette, hogy kitolódott az emberi
korhatár.
Mire a vándor az ormokhoz föl
ér, beszitálja haját a hó. Visszapil
lantó tükrében virágok integetnek
feléje. Küzdelmei megszépülnek.
Számba veszi elmaradt társait, s a
hűséges Hitvesre emlékezés könynyeket csal két szeméből.
Életünk minden szakának, az
öregkornak is vannak szépségei.
Amikor örömeink fogyni kezde
nek, bölcs időzítéssel az UNO
KÁKBAN kaphatunk csodálatos
örömöket.
Három generációt kapcsolnak ők
egybe. Kicsit még visszahozzák a
múltat is. Arcuk családi vonásokat
tükröz. A harmadik nemzedék kö
zel jön az elsőhöz. Jellemzőjük a
fokozott szeretetigény. Szeretet lég
körében fejlődik emberré az egyik,
szeretet légköre élteti a másikat.
Miért mondják, hogy a nagyszü
lő jobban szereti az unokáját mint
a gyermekét? Nem szereti jobban,
csak átéli újra a gyermekeiben ka
pott örömeit. A nevelés gondja és
felelőssége már nem az övé. Ázok
helyét is szeretetével töltheti ki.
Egyfajta felelősségről, amit unokái
lelki fejlődésével kapcsolatban
érez, nem tud lemondani. Ez bol
dogító örömöt és fontos hivatás
kört is ad neki. Sok hálás unoka
őrzi ezért főleg a Nagyanyák ál
dott emlékét!

Legkedvesebb óráim közé soro
lom azokat az esti alkalmakat, me
lyeken első unokáim a Gyermekek
Képes Bibliájának történeteit és
magyarázását várták. Az egyik
- Gáborka - oly színesen tudta
elmondani az elveszett bárányka
megtalálásának történetét, hogy
lelkész vendégünk megjegyezte:
„nagy kár, hogy ezt a magnó nem
örökítette meg.”
De nem kisebb művésze az
örömszerzésnek a most másfél éves
unokám, Csabika sem. Ha meglát,
szinte repül felém, és a zsebemből
kikandikáló toliakra mutatva ki
áltja: „tötötoly!” Éppen ez hozott
bárányfelhőt - de tanulságot is barátságunk napsugaras egére. Az
ő örömében a nagymama sajnos
már nem osztozhat - csak én.
Egy sietős napomon csak beköszönésre volt időm, de ö kedves
hangján barátságunk jelvényét
kérte: „tötötoly!” „Nem, most
nincs időm, sietek!” - mondtam a
hirtelen szavakat neki, aki a ked
venc Zizi-jéből kettőből is egyet
nekem adott. Magam is megrémül
tem szavaim döbbenetes hatásától.
Földbe gyökerezett a kis lába.
Mozdulatlanul állt. Némán, csaló
dottan nézett rám, s egész lényével
felejthetetlenül azt fejezte ki:
„NEM GONDOLTAM VOLNA
EZT TERÓLAD!”
Alig vártam, hogy visszaéljek.
Folyton arra gondoltam, miért
nem hagytam nála az egyik tollat?
Nagyon bántott, hogy ekkorát hi
báztam.
Nagy kő esett le a szívemről,

amikor láttam, hogy Csabika úgy
tesz, mintha semmi sem történt
volna. Újra kérte a tollat, amivel
most a történteket leírom: „tötö
toly!” S én boldogan, nagy okulás
sal nyújtottam át neki.
Nagy tanulságként maradt meg
bennem: vigyázzunk még jobban
legnagyobb kincsünkre, a bennünk
bízó gyermekre! Ne okozzunk neki
teljesíthető kérése megtagadásával
ütközést, csalódást! Attól meg Is
ten őrizzen s óvjon bennünket,
hogy helytelen beszéddel, rossz pél
daadással és életfolytatással meg
botránkoztassuk a kisgyermeke
ket! Örök mementóként álljon előt
tünk a gyermekek Barátjának és
Védőjének kemény ítélete: „Aki
megbotránkoztat egyet is e kicsi
nyek közül... jobb annak, ha a ten
ger mélyébe vetik...!”
A gyermek vezetésre, nevelésre
szorul. De professzora is lehet
vezetőjének kedves, vonzó, gyer
meki alázatosságával, engedelmes
ségével, bízni tudó hitével és meg
bocsátani, felejteni tudó szereteté
vel.
Mi lesz a sokat ígérő gyermek
ből? Tőlünk is függ! Tanulunk-e a
gyermektől? Rajtunk múlik!
„Ha meg nem tértek és olyanok
nem lesztek mint a kis gyermek,
nem mehettek be a mennyek orszá
gába” - mondja Urunk. Kölcsön
hatásban tanítsunk és tanuljunk!
Lehetséges, mert „Jézus Krisztus
egy Mesterünk...”
„Urunk, taníts úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jus
sunk!”
Rónay Zoltán

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten, 1 9 8 6 . m ájus 18-án,
Pünkösd ünnepén
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11
(úrv.) ünnepi istentisztelet: Hafenscher, Púi'
tér, Takácsné, du. 6. Takácsné Kovácsházi
Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán,
du. 6. Gáncs Aladár. UIHM át 24. de. fél 11.
(úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor o.
31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi át 57/b.
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
(magyar) Kertfez Géza. Thaly Kálmán o. 28.
de. 11. (úrv.) Rédey Pál. Kóbánya de. 10.
(úrv.) Vető Béla, du. S. szeretetvendégség:
Vető István. Vajda Péter u. 33. de. fél 12.
(úrv.) Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó
Lajos. Kerepesi át ó9. de. 8. Szabó Lajos.
Gyarmat o. 14. de. fel 10. Szabó Lajos. Kas
sák Lajos n. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András.
V ád át 129. de. negyed 10. (úrv.) Reuss And
rás. Frangepán o. 43. de. 8. (úrv.) Reuss And
rás. Üjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet
de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. SoroltsárÚjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet.
Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán.
Pestlőrinc Erzsébet-telep de. háromnegyed 8.
Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai
Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest
Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestúj
hely de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagy
templom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
hály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkóta de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa
Pál. Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosli
get de. 11. Inotay Lehel. Rákoskeresztár de.
fél 11. Kósa László.
Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
fél llJ (német), de. 11. (úrv.) Nagy Gyula,
du. 5. szeretetvendégség. Torockó tér de. fél
9. Madocsai Miklós. Óbuda de. 10. (úrv.)
Görög Tibor. XD. Tirtsay Vilmos o. 11. de.
9. Kőszeghy Tamás, de. 11. Kőszeghy Ta
más, du. fél 7. Takács József. Modort n. de.
fél 10. Pesthidegkót de. fél 11. Takács József.
Kelenföld de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.)
Missura Tibor, du. 6. Missura Tibor. Német
völgyi át 138. de. 9. Benczúr László. Kelenvölgy de. 9. (úrv.) Rőzse István. Budafok de.
11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de. fél
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György.

Pünkösd ünnepén az oltárterítö szí
ne: piros. A délelőtti istentisztelet olt^ri
igéje: Jn 14, 23-31, az igehirdetés alap
igéje: ApCsel 2, 36-38.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. május 19 én,
Pünkösd 8. napján
Deák tér de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du.
6. jubileumi ünnepség: Fabiny Tibor, H a
fenscher Károly. Fasor de. 11. (úrv.) Muntag
Andorné, du. 6. Gáncs Aladár. Karácsony
Sándor n. 31-33. du. 6. Kertész Géza. Thaly
Kálmán n. 28. de. 11. Rédey Pál. Kóbánya de.
10. Vető Béla, du. 6. Vető Béla. Zuglódé. 11.
Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos u.
22. de. 11. Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy
Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintém é Nagy
Erzsébet. Soroksár-Újtdep de. fél 9. Pintémé
Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) R ó
nay Zoltán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor.
Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor.
Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota
Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákos
szentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay
Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás.
Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9. Kósa
László. Rákosliget de. 11. Inotay Lehel. Rá
koskeresztár de. fél 11. K ósa Pál.
Bécsi kapa tér de. 11. (úrv.) Szebik Imre,
du. 6. Laborczi Zoltán. Óbuda de. 10. Scholz
László, du. 6. ökumenikus áhítat. XIL Tartsay Vilmos n. 11. de. 11. Takács József.
Modort a. de. fél 10. Pesthidegküt de. fél 11.
Buczolich Márta. Budakeszi de. 8. Kőszeghy
Tamás. Kelenföld de. 11. Scholz László, du.
6. Missura Tibor. Kelenvólgy de. 9. Rőzse
István. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István.
Csillagbegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. Mezősi György.

Pünkösd 2. Papján az oltárterítő szi-x
ne: piros. A délelőtti istentiszteiét oltári
igéje: Jn 3, 16-21; az igehirdetés alap
igéje: ApCsel 2, 42-47.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. június 1-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Szirmai Zoltán espe
res, Budapest.
,

Elmondok egy történetet

RENDKÍVÜLI PÜNKÖSD
Voltaképp felesleges a jelző. Pün
nem németül, hanem német testvére
kösdnek mindig páratlannak, rendkí
inknek is magyarul mondom mindazt,
vülinek, legalább egyvalamiben az át
amit mondani kell. Hiszen ha más nyel
lagtól eltérőnek kellene lenni, máskü
ven hangzik is, de mint az első pünkösd
lönben „nem Pünkösd a Pünkösd”.
napján, most is mindegyik a maga
Ebből a jogos rendkívüliségből kap
nyelvén hallja és érti az igét. Hazájukba
tunk egy kis ízelítőt.
visszatérve, levelükben ők szintén en
Az ÁFÉSZ szervezésében nyugatné
nek a közös úrvacsoravételnek párat
met, erlangeni fúvós zenekar járt Ajkán.
lan élményét emelik ki. Újra a buda
A vendégek - mind evangélikusok lévén
pesti világgyülést juttatta eszükbe! - kérték, hogy mivel itt tartózkodásuk
Aztán, ami a magyar szokástól elma
éppen Pünkösdvasárnapra esett, részt
radhatatlan, egy kis ajándék került a
vehessenek az istentiszteleten és ott né
vendégek számára. A 31 vendég felállt
hány zeneszámmal szolgálhassanak.
az oltár elé és 31 kislány adta át a
Az együttlét több vonatkozásban is
gyülekezet asszonyainak szép kezenekünk az első Pünkösdöt idézte. Ak
munkáját, egy-egy hímzett asztalterikor és most, különböző nyelvet beszé -tő t.
lők voltak együtt. Ezenfelül színezte az
A zenekar vendégkönyve - Izrael,
alkalmat azoknak a másvallásúaknak
Svédország, Amerika és még nagyon
jelenléte, akiknél a zenekar tagjai el
sok híresség után - , magyar egyházunk
szállásolva voltak és akik a vendégeket
egyik gyülekezetének nevével is gazda
az istentiszteletre elkísérték. Az éneke
godott.
ket - Erős vár a mi Istenünk és a Jövel
Németek és magyarok, külön nyel
Szentlélek Úristen! - , a vendégek né
vet beszélők, úgy tűnt, jól megértettük
egymást. Áldott, rendkívüli Pünkösd
metül, a gyülekezet tagjai magyarul
énekelték, színes gazdagságban, töké
az ilyesmi. - Persze, az igazi Pünkösd
mégiscsak az amikor, családokban,
letes harmóniában.
gyülekezetekben, és társadalomban
A zeneszámok nyújtotta élményt
mindenütt ugyanazt a szép, drága ma
megkoronázta a közös úrvacsoravétel
gyar nyelvet beszélők, szintén értjük
és kiegészítette egy kis ajándékátadás.
Győr Sándor
- Az úrvacsoraosztásnál szándékosan egymást.

A magyarfalvi kántorok
A kis magyarfalvi társgyülekezet,
melyet Sopron gondoz - két kántorral
is büszkélkedhet: a feleség Payer Teofilné sz. Pantzer Ilona és a félj Payer
Teofil. Payer Teofilné Sopronban szü
letett, ott is tanult zongorázni, így ju 
tott közel a zenéhez. Félje harkai (ma:
Magyarfalva) származású, aki Istenad
ta tehetségét saját szorgalmával fejlesz
tette a kotta megismerésén keresztül a
harmonium és az orgona megszólalta
tásáig. így tudja feleségét helyettesíte
ni, ha a szükség úgy hozza.
Payer Teofilné nővérétől - Pantzer
G ertrúd tanítónőtől vette át a kántori
szolgálatot 37 évvel ezelőtt.
Mindig pontos, hűséges segítőtársa a
lelkésznek, aki —volt idő - csak úgy
tudott nyári szabadságra menni, ha fel
olvasással helyettesítette öt. A Payer
házaspár szolgálata igazi szolgálat, so
ha nem kaptak érte fizetést. Szeretetből
végzik Isten dicsőségére és a gyülekezet
megelégedésére.
Istentiszteleteken komoly igehallga
tók, gyermekeiket is így nevelték. Szor
galmas, segítőkész életük példája a ke
resztyén életnek. Adja Isten, hogy hűsé
ges szolgálatukat erőben, egészségben
sokáig végezhessék Isten magasztalására, a gyülekezet épülésére és örömére,;
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EVT —konkrét lépéseket a békéért
Az Egyházak Világtanácsa Végre
hajtó Bizottságának ülése üdvözölte a
Szovjetunió januárban előteijesztett ja 
vaslatát az atomfegyvereknek a 2000.
évig történő megsemmisítéséről. A Bi
zottság reményét fejezte ki, hogy a ja 
vaslatot más nukleáris hatalmak ko
moly és átgondolt kezdeményezéseivel
összhangba lehet hozni. Az EVT már
cius 20-án nyilatkozatot adott ki a
nemzetközi békeévvel kapcsolatban,
amely szerint a szovjet javaslat „mind
azok részéről komoly figyelmet érde
mel, akik síkra szállnak a békéért”.
A Végrehajtó Bizottságnak Kinshasában (Zaire) március 9-15. között tar
tott ülésén a békeévvel kapcsolatban
négy fontos tennivalót emeltek ki:
1. Még jobban rá kell mutatni a
fegyverkezési verseny és a világméretű
gazdasági-társadalmi igazságtalanság
összefüggésére.
2. Keresztyén felfogás szerint a Föl
det és a világűrt minden atom- és egyéb
tömegpusztító fegyvertől meg kell sza
badítani.
3. A tudománynak és technikának
nem a háborút, hanem az emberiség
javát kell szolgálnia, a szegénység fel
számolását is beleértve.
4. Első lépésként le kell állítani az
atomfegyver-kísérleteket.
A Bizottság üdvözölte II. János Pál
pápa javaslatát, amely felhívja a világ
keresztyénéit és minden jóakaratú em
bert az idei évnek egy később megálla
pítandó napján a békéért való közös
imádkozásra, (szp)

Vendégelőadás Hermhutban
A Német Demokratikus Köztársa,
ság Evangélikus Egyházi Gyűjteményeinek Munkaközössége évente másmás könyv- vagy levéltári központban
rendezi munkaüléseit. Ez év április
21-23. napjain D r . K a r lh e in z Blaschke
lipcsei professzor elnökletével a Herrnhuti Testvérközösség látta vendégül az
ország minden részéből egybehívott
szakembereket.
A Munkaközösség meghívására a
konferencián d r. F a b in y T ib o r teológiai
tanár, a Gyűjteményi Tanács ügyinté
zője is előadást tarto tt „A Magyaror
szági Evangélikus Egyház gyűjtemé
nyeinek gondozása” címen.
Spanyol protestáns egyházszövetség
A közelmúltban tíz spanyolországi
protestáns egyházi közösség megalapí
totta a Spanyolországi Protestáns Egy
házszövetséget, elsősorban azzal a cél
lal, hogy közös érdekeiket képviselje a
hatóságokkal folytatott tárgyaláso
kon. Spanyolország mintegy 40 milliós
lakosságából körülbelül 100 ezer a pro
testánsok száma. A katolicizmus 1979
óta m ár nem államvallás, (epd-ö-szp)
Fabiny Tibor professzor a mainzi
és heidelbergi egyetemeken
A mainzi Johannes Gutenberg Egye
tem Teológiai Fakultásának és a Hei
delbergi Egyetem ökum enikus Intéze
tének meghívására dr. F a b in y Tibor
teológiai tanár június 2-7. között ven
dégelőadásokat tart a két német város
ban Luther délkelet-európai kapcsola
tairól, és tanulmányozza a Heidelbergi
Evangélikus K utatóintézet munkáját.

HAZAI ESEMÉNYEK
Nyíregyháza
A nyíregyházi gyülekezet március
30-án, húsvét vasárnapján búcsúzott
C s iz m a z ia S á n d o r igazgató lelkésztől,
akit az Országos Egyház Elnöksége
1986. április 16-val a Budai Szeretetott
honok igazgatójává nevezett ki. A gyü
lekezet nevében Bencsik András gond
nok és Bozorády Zoltán lelkész kö
szönte meg a búcsúzó lelkész másfél
évtizedes szolgálatát.
Április 5-én a gyülekezet presbitériu
ma és képviselőtestülete együttes ülé
sen búcsúztatta a távozó Csizmazia
Sándort, és a gyülekezet új igazgató
lelkészévé választotta Bozorády Zol
tánt. Az ünnepi ülésen Szabó Gyula
esperes elnökölt, ő köszöntötte a jelen
levő vendégeket, dr. K am er Ágoston
országos főtitkárt, Csemusi Endrét, a
városi tanács elnökhelyettesét, Magya
rt Béla egyházügyi titkárt, Pintér Mik
lóst, a Hazafias Népfront városi bizott
ságának titkárát, dr. Timkó Imre gö
rög katolikus püspököt, dr. Fekete K á
roly református esperest, Csépányi Fe
renc római katolikus prépostot, Pátkai
Béla baptista lelkészt. Megköszönte
Csizmazia Sándor egyházmegyei fő
jegyzői szolgálatát, a Lelkészi Munkaközösségben végzett munkáját, és kí
vánta, hogy hűséges m unkatársakat
kapjon új szolgálati helyén, akik hittel,
szeretettel tudnak segíteni a gondok
oszlatásában. Köszöntötte Bozorády
Zoltánt, aki munkájával sokak részéről
szerzett megbecsülést, és szolgálatára,
családjára Isten áldását kérte. Csemusi
Endre elnökhelyettes köszöntésében
arról szólt, hogy Csizmazia Sándor a
városi tanáccsal jól együtt tudott mű
ködni, s a vele való párbeszéd minden
kor alkotó és eredményes volt. Bozorá
dy Zoltánnal pedig m ár eddig is jól
tudtak együtt dolgozni. Dr. K am er
Ágoston kiemelte, hogy Csizmazia
Sándort eddigi eredményes szolgálata
predestinálta arra, hogy még többet
bízzanak rá, és segítő kezet ígért új
beosztásában. Magyari Béla egyház
ügyi titkár hangsúlyozta, hogy Csizma
zia Sándorral a munkakapcsolat révén
baráti kapcsolat alakult ki. Az állam és
egyház kapcsolata terén példamutató
an jó munkatársat kapott benne. Ö rö
mét fejezte ki, hogy Bozorády Zoltán'
lett a gyülekezet új igazgató-lelkésze.
Dr. Timkó Jmre az egymásban testvér-'
re találás öröméről szólt, testvéri szív
vel kérte, hogy Isten áldása kísérje a
távozó Csizmazia Sándort és szeretettel
üdvözölte az igazgató-lelkésszé válasz
tott Bozorády Zoltánt. Dr. Fekete K á
roly a református egyház és a Felekezetközi Békebizottság nevében köszön
tötte a távozó és az új igazgató-lelkészt.
Elismeréssel szólt arról, hogy gazdag
tartalm ú az evangélikus egyház lelkülete Nyíregyházán, mert diakóniai lelkű
idben gazdag. Csépányi Ferenc pré
post arra emlékeztetett, hogy a kitünte
tés mindig megterhelés, a diakóniai
munkánk pedig az evangelizáció egy
része. Pintér Miklós a Hazafias Nép
front titkára arról szólt, hogy akiket
köszöntenek, mindketten megtalálták
az utat a társadalom építéséhez.
A presbitérium és képviselőtestület ne
vében Babicz István gyülekezeti fel
ügyelő köszönte meg Csizmazia Sán
dor építő szolgálatát és köszöntötte az
új igazgató-lelkészt.

Április 24-én Bánóczi Gyula a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács elnöke
fogadta hivatalában a Budapestre tá
vozó Csizmazia Sándort, megköszönte
Nyíregyházán végzett szolgálatát és
búcsúzott tőle.
Békéscsaba
Táborszky László békéscsabai lel
készt a Kelet-Békési Egyházmegye es
peresét április 3-án Békéscsaba Város
Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
„Békéscsaba Városért” kitüntetésben
részesítette.

Május 25-én délután 6 órakor
deák
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ORGONAZENÉS AHlTAT
Déri András

Bach, Mendelssohn és
Brahms műveket orgonái
Apróhirdetés
Soproni üdüléshez szállást nyújt egy
házi üdülőnk a Lővérekben, erdőszé
len, jó levegővel, szép kilátással. Szál
lásdíj napi 60 Ft. Jelentkezés helybizto
sításra Németh M argit otthonvezetö
címén: 9400 Sopron, Zerge u. 26.
Az Órások Szövetkezete vállalja mű
emlék jellegű templomok, és épületek
toronyóráinak, illetve elektromos é?
hagyományos szerkezetű óráinak kar
bantartását és teljes javítását.
ÓRÁSOK SZÖVETKEZETE
Műszaki Osztály
Bp. Csengery u. 28. Tel.: 420-343
Rózsadombi 62 m 2-es földszinti két
szobás + 5 m 2-es gardrobos, loggiás
nagy kertes társasházi öröklakás kész
pénzért eladó. Tel.: 153-285, 426-320.
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Tanítása Istenhit és tiszta erkölcsiség

T

berre való emlékezésképpen le
leplezésére került az evangéli
kus gyülekezet emléktáblája.
Berzsenyi miénk - mondotta
a leleplezéskor N a g y pü spök.
Miénk, mert magyar, mert
evangélikus - ez a hit formálta
egyéniségét, mert a kemenesaljai vidék fia.
Őrizze ez az emléktábla em
lékét!
A templom külső falán elhe
lyezett emléktáblánál koszorút
helyezett el az Országos Evangé
likus Egyház, a Városi Tanács,
a Vasi Egyházmegye és a celldö
mölki Evangélikus Gyülekezet.
A Celldömölki Egyesített Városi Énekkar

hogy S ülé F erenc karnagy kü
lön erre az alkalomra egy szép
hangzású kánont komponált.
A L utherán ia Énekkar a tőle
megszokott magas színvona
lon W eltler J en ő kárnagy veze
tésével, valamint T ra jtler G á 
bor orgonaművész kíséretével

Händel, Bach, és Gárdonyi
művet adott elő.
Emléktábla lelep lezés

A g yü lek eze t, annak, p resb ité
rium ának és lelkészein ek szereté té t és tö rődését dicséri m in d a
g y ü le k e ze ti helyiségben eredeíi
k eresztelési, esk e té si an ya k ö n y
vek alapján m eg ren d ezett B er-

Berzsenyi Dániel emlékét
megőrzendőén az ünnepi meg
emlékezést követően a költőre,
a gondolkodóra, az igaz em

A megújult répcelaki templom
Báliké Tamás szaval

zsen yi k a m arakiállítás, m ind a
te ríte tt a szta lo k , a népes gyü le
k e z e t iránt ta n ú sított egészna
p o s vendégszeretet.
l.

BERZSENYI DÁNIEL
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A Miatyánk —ma
„Ne vigy minket a kísértésbe”
A mindennapi élet ezernyi példá
val igazolja, hogy kísértések kö
zött élünk. Nincs senki, aki elke
rülhetné, és olyan sincs, aki meg
szüntethetné. Jézus sem kerülhette
el, és Isten sem szünteti meg. Az
emberi élet velejárója - mint a leve
gő, a kenyér, a munka, a gond, a
betegség. Csak a halállal szűnik
meg. Realitás. Olyan valóság,
amelyben igazi értékek vesznek el:
Istenré hagyatkozás, emberi hor
dozás, becsületesség, reménység,
öröm. Amikor ránk tör, mindent
visszájára fordít, lerombol és szét
szakít. Mélységbe kerülünk. Olyan
szakadékba, ahol az élet már nem
drága ajándék, amiért hálát adni
érdemes, hanem büntetés, ami lá
zongást szül. Nem kincs, amelyét
féltve őrizni kell, hanem nyűg,
amitől szabadulni szeretnénk.
Nem örömök forrása, amely lendí
tő erő, hanem teher, ami elviselhe
tetlenül nehéz. Nem a szolgálatra
és a szeretetre, a magam és mások
boldogítására alkalom, hanem az
önzésre, a bűnre, a „szétszórásra”

lehetőség. Naponta szembe kell
néznünk vele! Harc ez a szembené
zés! Egész embert igénybe vevő
küzdelem Isten irgalmasságának
megtapasztalásáért, önmagunkat
és a másikat is vállaló szeretet
megmaradásáért, a szépnek és a
jónak megőrzéséért, - az örök élet '
reménységéért. A Miatyánk hato
dik kérése kiáltás: Istenem, Segíts
ebben a küzdelemben, - mert Nél
küled biztosan elbukom! De báto
rítás is: Testvér, fel ne add! Olyan
mennyei Atyánk van, Aki nem
akarja, hogy a kísértések legyűrje
nek! Nem is hagyott támasz nél
kül: Fiát ajándékozta segítségül.
Ha valamikor, akkor éppen az
élet-kísértések között kapaszkod
hatunk ebbe az igazi realitásba,
hogy Krisztus értünk is legyőzte a
Kísértőt, értünk is meghalt a ke
reszten, értünk is imádkozik ma is,
Lelke minket is erősít. Szemet, ér
telmet, szívet, nyitogat naponkénti
imádságunknak ez a sorsa. Vele
győzhetek..!
Eszlényi László

&&

Haan Lajos

• Akadémikus
• Szabadságharcos
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1818-ban született Sámsonházán, a
millenneumot m ár nem érte meg, 1891ben, 95 éve halt meg, Békéscsabán. Élete
tevékeny, napjainkig ható. Ma, amikor
a helytörténetírás reneszánszát éli, Haan
Lajosban a m a g y a r h e ly tö rté n e lirá s
eg y ik a ty já t tiszteljük. Ezt bizonyítja
azon tény is, hogy halála után több nem
zedékkel még 1968-ban is békéscsabai
helyi monográfia jelent meg munkássá
gáról, szemelvényekkel írásairól, békés
csabai történeti-néprajz emlékekről.
Alapiskoláit Mezőberényben, a böl
cseletet, teológiát Epeijesen, majd Jé
nában végezte. Állomáshelyei ezután
Selmecbánya, Nagylak, Békéscsaba.
Rábízott nyájának igaz papja. 1848ban nemzetőr, példát m utat híveinek,
harcol a nemzeti függetlenségért és tár
sadalmi haladásért. Hamarosan meg
kezdi irodalmi ténykedését is, úgy is
mint evangélikus pap, főjegyző s úgy is,
mint történetíró. E tevékenységéért
akadémikussá is választják.
Az abszolutizmus alatt ország és
egyház szabadságáért is küzd egyaránt.
1859-ben jelent meg a praktikus Id ő 
rendi tá b lá ja a p r o te s ta n tiz m u s tö r té n e 
téh ez. Egyúttal fellépett az erőszakolt
ún. o k tó b e r i p á te n s ellen.

Mint történetíró is jelentősét alkot.
1866-ban lát napvilágot M a g y a r tö r té 
n e lm i tá ra . Foglalkozott D ü r e r magyar
eredetével is.
Igen érdekes adalék a magyar műve
lődés múltjából, hogy Jénában tartóz
kodván kijegyzetelte és sajtó alá ren
dezte a „ Jena h u n g a r ic á t" , azaz a ma
gyar származású jénai egyetemi hallga
tók sokszázados névsorát. E névsor

egyúttal élénken igazolja, miszerint a
magyarság mostoha századaiban mű
velődésünk ugyan egyetem nélkül ál
lott, de fiaink, többek között a protes
táns ifjak, a külföldi tanulás fáradal
mait és nehézségeit vállalva, nagy
számban igyekeztek a külhoni universitásokra, hogy hasznukra váljanak ma
gyar népüknek.
H aan Lajos feleségét korán elragad
ta a halál. $zívbéli súlyos bánatát ak
ként ellensúlyozta, hogy mind nagyobb
erővel dolgozott különböző munkáin,
így írt népdalokat is. Közzétette a gyu
lai török bég magyar nyelvű korabeli
levelét. Elemezte Békés megye III. K á
roly alatti állapotait is. Akadémiai
székfoglalójában Bél Mátyásról állapí
totta meg, hogy lángoló hazaszeretet
fűtötte és bár „könnyen dolgozott, de
sokszor javított”. Érdeme Haan Lajos
nak, hogy a Békés megyei m a g y a r,
s z lo v á k , n é m e t lakosság között az
egyetértést igyekezett erősíteni, szlo
vákra is lefordította B é k é s m e g y e h a j
d a n a c. könyvét. Kivált Békéscsaba
története megírásában jeleskedett.
„Célom nem egyéb - írta - , mint cse
kély emléket hagyjak magam után,
mert amit feljegyzek, nehogy homály
borítsa majd.” Békés földje templomai
ban az ének szerinte szólhat szlovákul,
magyarul. Isten velünk.
1893-ban a Századokban Márki
Sándor méltatta életművét. Az MTA
megemlékezései sorában Zsilinszky
Mihály írt búcsúszavakat. A magyar
helytörténetírás munkáiból, módszeré
ből sokat meríthet a mai nemzedék is.
Járy Péter

Kettős örömünnep
Répcelakon

A celldömölki gyülekezet valamint a Vasi Egyházmegye nevében Nagy László é
Nagyné Ferenczi Erzsébet lelkészek, valamint Berzsenyi Miklós felügyelő
koszorúznak

A répcelak-csánigi és a kör
nyékből összesereglett evangéliku
sok az „örvendezés vasárnapján”
Isten gyülekezetépítő, megőrző,
életújító munkájáért adhattak há
lát a megújított répcelaki temp
lomban. Kettős örömünnepre ér
kezett ide feleségével dr. Nagy
Gyula, az Északi Egyházkerület
püspöke, hogy a hálaadó istentisz
teleten Isten igéjét hirdesse. Osz
toztak a gyülekezet örömében, hi
szen a megszépült templomban ik
tatta be szolgálatába Fehér Károly,
a Vasi Egyházmegye esperese, Zó
lyomi M átyást, a Répcelak-Csánigi gyülekezet egyhangúlag megvá
lasztott, új lelkészét.
A keskenyútról szólójézusi példá
zat (Mt 7,13-14) alapján hangzott
áz ige üzenete. Püspökünk emlékez
tetett igehirdetésében a reformáció
korában keletkezett, sok viszontag
ságot megélt gyülekezet múltjára.
Mindenekelőtt azonban arra muta
tott rá, hogy mit mond Isten a temp
lom és gyülekezet jövendő sorsáról,
mikor jár a gyülekezet az élet útján?
A házba a kapun keresztül jutunk
- mondotta. Biblia szerint a teljes
életre, az örök életre bejutni a szív
bizodalma, hit kapuján át lehet.
A templomot sem csak földi alapok
hordozzák, hanem a hit fundamen
tumára is épül. Jövendőjeis úgy lesz,
ha a gyülekezet naponként újra be
lép a Mt kapuján. Hinni, rábízni
magunkat Istenre, nem könnyű; de
ez a keresztyén élet alfája és ómegája.
A fiatal lelkész életében is ez legfon
tosabb: félelem nélkül letenni Isten
kezébe szolgálatát, és megmaradni
a hitben. A keresztyén gyülekezet
útja is a Mt és a föltétien szeretet útja;
ezenjárva az életük másokért odaál
dozott életté lesz. Hajlék, ahol a
benne imádkozok szeretik egymást,
könnyet törölnek, beteget látogat
nak. Jézus útja a szeretet útja. önfel
áldozó szeretettel szolgáljon a fiatal
pásztor iS, mert aki szétosztja önma
gát, megismeri az élet teljességét. így
hívott az ige mindannyiunkat a Mt
kapuján való belépésre, a szeretet
ösvényén járásra!

Ezután a lelkész-beiktatásra ke
rült sor, majd az úrvacsorái asztal
vendégei lehettünk, megtapasztal
va annak valóságát, hogy a Mtben
és szeretetben egyedül Jézus teste
és vére tart és újít meg bennünket!
A közgyűlésen a gyülekezet fel
ügyelője Csák Tamás mondott kö
szönő szavakat az igeMrdetésért, a
fiatal lelkészért, akit szeretnek, be
csülnek. Szabó István egyházme
gyei felügyelő kifejezte örömét,
hogy a külső elMvás mellett belső,
az Űrtói való elMvás tanúi is lehe
tünk. Fehér Károly esperes szavai
ból kicsendült, milyen nagy dolog,
hogy az egyház életében isten ál
landó, folyamatos munkájának ré
szesei lehetünk. Hála legyen Istenr
nek, hogy beállhatunk ebbe a vége
láthatatlan láncolatba; hála a most
szolgálatba lépőért is. Bánfi Béla
nagygeresdi lelkész a Vasi Lelkészi
Munkaközösség nevében köszön
tötte Zólyomi Mátyást. Szót kért
a gyülekezet nyugalomba vonult
lelkésze, Smidéliusz Ernő is. Báto
rította fiatal .szolgatársát, hogy fá
radhatatlanul Mrdesse az örömMrt, s türelmes legyen a reábízottak iránt.
Az egyházkerület püspöke végül
átadta az egész egyház köszönté
sét. A fiatal, lelkészt úgy ismerte
meg, inint aki halk szavú és csön
des, de akinek hűségére, szereteted
re eddig is számítani lehetett. Kó*
vánta, hogy itt is így végezze a
szolgálatot.
Az áldáskívánó, meleg szavakat
köszönve, az új lelkész a 25. Zsol
tárból idézett: „Szemem állandóan
az Úrra néz”! Meghatottan vallott
arról, hogy csodálattal, várakozás
sal, vágyakozással és reménységgel
néz az Úristenre. Reménysége az,
hogy Aki eddig hű pásztorként ve
zette, az együtt vezeti az összegyűl
teket az örök hajlék felé.
A zúr 1986. évében, Jubilate va
sárnapján így adott hálát szívből
jövően megújult templomáért és az
új lelkészért a Répcelak-csánigi
gyülekezet.
Deméné Smidéliusz Katalin

------------------------------------------------------------------------------------- Túrm ezei Erzsébet

Pünkösd után
P ü n k ö s d e l ő t t - s ó v á r g á s t it k o s m é ly e .
P ü n k ö s d e lő tt -

íg é r e te k z e n é je .

P ü n k ö s d e lő tt - e s e d e z é s , e s e n g é s .
P ü n k ö s d e lő tt -

h a lk h a j n a li d e r e n g é s .

P ü n k ö s d e lő tt - s z e n t v á g y a k m o z d u lá s a .
P ü n k ö s d e lő tt -

k o ld u s s z ív tá r u lá s a .

C s e n d e s e n v á r n i - v á r n i, h in n i, k érn i!
A z tá n -

b o l d o g p ü n k ö s d u t á n b a ér n i!

S p ü n k ö s d u tá n - s z e n t é g i e r ő t-v e tte n ,
p ü n k ö s d u tá n -

L é le k k e l t e lít e t t e n

p ü n k ö s d u tá n -

b á t o r t a n ú v á le n n i,

p ü n k ö s d u t á n - s z o l g á l n i , é g n i t e n n i,
p ü n k ö s d u tá n

r é g it k á r n a k íté ln i:

K r is z t u s n a k é ln i é s m á s o k n a k é ln i,
m in d e n m e n n y e i k in c s e t e lf o g a d n i,
é s p ü n k ö s d u t á n - a d n i , a d n i , a d n i!
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Európai ifjúsági lelkészek
konferenciája Budapesten
A Keresztyén Diákszö
vetség (WSCF) a Magyarországi Egyházak ökum e
nikus Tanácsának meghí
vására Budapesten rendezi
meg az Egyetemi és Ifjúsá
gi Lelkészek európai kon
ferenciáját. Az ötnapos
konferencián közel kilenc
ven lelkész vesz részt tizen
hét európai országból.
A főtémát: „Elidegenedés
és szabadulás” - mind a
teológia, mind pedig a
marximus
szemszögéből
kívánják megvitatni és
megtalálni azokat az uta
kat, amlyek - elsősorban a
fiatalok életében - az elide
genedés szerteágazó káros
jelenségei ellenében a sze
mélyes, társadalmi, politi
kai és egyházi életben a fe
lelősségvállaláshoz és sza
bad, céltudatos életvitelhez
vezetnek. ■Beszámolnak és
tapasztalatot cserélnek a
fiatalok között végzett
munka
tapasztalatairól.

_________________________________________________ J

t

Lehetőség nyílik majd a
magyarországi egyházak
életének és sokféle munká
jának megismerésére is.
A hazánkban folyó keresz
tyén-marxista párbeszéd
tapasztalatairól és eredmé
nyeiről is szó lesz. A ma
gyar előadók között dr.
Nagy Gyula evangélikus
püspök, dr. Lukács József
akadémikus, a Világosság
című folyóirat főszerkesz
tője, dr. Andorka Rudolf
szociológus, egyetemi ta
nár szerepel, többek kö
zött. A konferenciát a zug
lói evangélikus gyülekezet
termében és templomában,
valamint az Evangélikus
Teológiai Akadémia né
hány termében tartják.
Részt vesz a találkozón a
keresztyén Diákszövetség
több vezetője is.
Szeretettel köszöntjük
hazánkban kedves vendé
geinket!
Sz. Z .

Evangélikus Élet 1986. május 25.
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GYERMEKEKNEK

Mt 14,22-33

Hogyan segít Jézus?

Jézus a tengeren jár!
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S Z E R E S D A Z U RA T!
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A c s o d á s k en yérszap orítás
Az ók or n a g y m e s e m o n d ó u tán J é z u s így szó lt tanítvá- ja, A e s o p u s m esél e g y em bernyaihoz: Szánjatok a b á rk á b a “ ről. Bejárta a világot, tö b b ek
é s m enjetek elő re a tú lsó partk özött járt R h o d o sz szig etén ,
ra. Az utóbbi n a p o k b a n m inr H onfitársainak lelk esed v e m ed en idejét lefoglalta a s o k a sélt e g y k ü lö n ö s táncról, am i
s á g , ezért érthető, h o g y m egkílyet s o h a éle té b en nem látott,
v á n ta a c se n d e t, a m agán yt.
Barátai hitetlenkedve hallgatJ é z u s éle té b e n a z Atyával v a ló
ták, m ajd valaki m egjegyezte:
m eghitt b e s z é lg e té s é s a z e m H a b em u ta to d a tá n co t, elberekkel v a ló tö rő d és, a s e g íhisszük,
té s m indig s z o r o s a n ö ssz e ta r J é z u s k érés nélkül is bebitozott.
zon yította, h o g y ö a term észet
A tanítván yok e n g e d e lm e s ura. O lyan h atalom m al renk ed ve elh ajóztak, J é z u s p ed ig
delkezik, am ely fölötte áll minfölm ent a h egyre im ádkozni,
d e n em beri erőnek. Ezt sejti
H add lá ssá k közvetlen m u n m e g Péter. H ogy le g y ő z z e s a katársai, m ennyire fo n to s s z á ját é s társai k ételk ed ését, Így
m ára a feltöltekezés, a z Atya
szó l J ézu sh o z: „Uram, h a te
tá r sa sá g a . H add ta p asztalják
va g y , p a r a n c so ld m eg, h o g y
m eg, milyen ü res a z életü k J é m enjek o d a h o z z á d a v ízen .”
z u s nélkül. T alán arra g o n d o lP éter n em h isz ék en y em ber,
tak a ta p a szta lt h a jó so k a
M egértjük őt, am iért m e g a k a r 
n a g y ellen szélb en , m ik özb en
ta ta p a szta ln i a v ízen járás le
küszköd tek a hullám okkal: mih e tő sé g é t. J é z u s b u zd ítá sá ra
lyen jó lenne, h a J é z u s velü nk - „Jöjj” - P éter lelk esen lép elenne! N em ig a z á n értették, g e t a h u llám ok on . Ez a h ajó
miért m aradt hátra, miért n em ból v a ló k iszállás é s a „vízi
szállt velük c s ó n a k b a ? Ki tud- s é t a ” a k om oly hit bizonyítéka,
ja, mikor ta lá lk o zn a k v ele újAz e r ő s h u llám verés láttán
ra? H ogyan jön u tán u k ? V aP éter m egijed é s merülni kezd.
jón e g y m ásik c s ó n a k b a n ?
R ém ülten
kiáltozni
kezd:
V agy a partot m egk erü lve? , „Uram, m en ts m eg!" J é z u s kiMár h ajnalodott, am ikor a
nyújtja feléje kezét. Kiemeli a
vízen járva k özeled ett J é z u s fehullám ok b ól, d e n em m u lasztléjük. A tan ítván yok n em vol- ja el a tanítást: „Kishitű, miért
tak k ép z e lő d ő em b erek , d e
kételkedtél?" J é z u s c s e n d e t
ilyesmit m é g s o h a n em láttak,
terem t a te n g e ren . A tanítváRém ülten kiáltottak: kísértet! Ki
nyok c so d á la tta l állapították
hallott m ár olyasm it, h o g y v a m eg:
„V alób an
Isten
Fia
laki a te n g e r vizén s é t á lg a s v a g y !”
so n , mint valam i p á z sito s réPéterrel eg y ü tt J é z u s isk olá
ié n ? P ed ig J é z u s tu d a to s a n
já b a n m egtan u lh atju k , mi a z
ezt tette. Ezzel a c s o d á s e s e igazi hit. S a já t in g a d o z á sa in k m énnyel is b ele ak arta v ésn i
b an , g o n d o lk o d á s u n k g y en tanítványai tu d atáb a: Isten
g e s é g e ib e n , b iz o n y ta la n sá g a leg tö b b szö r n em ú g y lép é le in k b an el kell jutnunk Péter
tünkbe, a h o g y mi elvárjuk
hitéig. M indenkinek el kell jutv a g y elképzeljük. N e m c sa k a
nia a d ö n tésig : szilárd, földi
term észet útjain, a ta p a sz ta la talaj Isten nélkül - v a g y hullá
tok nyelvén szó l h o zzá n k , se g ít
m ok, d e Istennel, J é z u s kezét
rajtunk, h a n e m a m in dent fefogva!
lÜlmÚlÓ C S O dák által.
Baloghné Szemetei Mária

Sághy Jenő

Ma Szentháromság vasárnapja van. Szentháromság ünnepén
hódolattal és imádattal állunk meg Isten előtt. Hatalmát,
felénkhajló szeretetét, kegyelmét megmagyarázni nem tudjuk,
de áldó hatalma alatt élünk napról napra ma is. Ha megta
pasztaljuk Isten szeretetét, ez az érzés erőt, reménységet, biz
tonságot ad.
Vasárnapról vasárnapra az istentiszteleten vallást teszünk a
Szentháromság Egy Istenről, aki teremtő, megváltó Isten és
Szentleikévei összegyűjti híveit
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás c. versében Isten fenségét,
bölcsességét, hatalmát csodálva ezt úja:
„Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.”
Pál apostol pedig így vall Timóteusnak Isten mindenhatósá
gáról: „Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan, láthatat
lan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.
Ámen.” Mózes közvetíti Izrael népének Isten parancsolatait.
Kéri a népet, hogy tartsák be Isten parancsolatát, mert ha
engedelmeskednek Istennek, akkor Isten áldásának hordozói
lesznek azon a földön, ahol élnek. De ne csak megtartói
legyenek az Igéknek, hanem adják tovább gyermekeiknek,
unokáiknak, hogy békességben élhessenek. Égjen ott a szi
vükben Isten szava, ismételjék, mondják, beszéljenek azokról
a házaikban. Halld meg Isten népe: az Úr a mi Istenünk,
egyedül az Úr! Szeresd azért az Ürat, a te Istenedet teljes
szivedből, telkedből és erődből. A minden szeretetét ránk
árasztó Isten teljes szeretetet kér tőlünk is. Nem fél szívet, nem
látszat imát, nem látszat szolgálatot, hanem teljes szívet, hűsé
ges életet, odaadó szolgálatot és szeretetet.
Nem szabad megfeledkeznünk arról a jóságról, amit Isten
velünk cselekedett, hogy kaptuk tőle a szeretetet, mint ajándé
kot. Azt az érzést, amely összekapcsolja a családokat ma is.
A családon belül szülők, nagyszülők bizonyságot tehetnek
gyermekeiknek, unokáiknak, beszélhetnek az Istenbe vetett
hitükről. Isten teremtő hatalmáról. Kézen foghatják gyerme
keiket a szülők és vihetik a gyülekezet közösségébe és kérhetik
a Szentlélek Istent, hogy tegye élővé az emberi szavakat, hogy
ott égjen Isten törvénye és Isten szeretete a gyermekek szivé
ben is. Szentháromság ünnepén az Urat köszöntjük, aki gaz
dag királyként ránk árasztja jóságának, áldásának kincseit.

Országos Evangélikus Kórustalálkozó
Kiskőrösön, 1986. április 19^20. Tizenöt
énekkar szolgált Istennek, egymásnak és
a vendéglátó gyülekezetnek. Hagyománynyá válik a Kiskőrösi Kórustalálkozó.

„Énekelni ha szeretsz, na
gyon boldog lehetsz, mert az
ének égi jó!” - mondta egy
kor Luther. Ezt az igazságot
éreztük át mindannyian, akik
részesei lehettünk április har
madik hétvégéjén a kétnapos
együttlétnek. Sokféle várako
zás élt a szombat délelőtt
egymás után érkező kórusok
ban. Sok-sok munka, szor-
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Igehirdetésében
szólt
az
örömről, mint általános em
beri szükségletről. A 72 tanít
vány, akiknek a Jézushoz
való visszatéréséről szólt az
ige, örvendező szívvel állt
meg az Úr előtt, mert „sike
res” volt az útjuk. Az ige
azonban arról beszél, hogy az
igazi öröm nem kötődik sike
rekhez. Az igazi öröm az, ha

galmas próbálás előzte meg nevünk fel van írva a menny
mindegyik közösség életében ben. A főtitkár szólt arról az
az ideutazást. Alapos készü örömről is, melyet a kiskőrö
lődés az egyéni és az összkar si gyülekezet, s a jelenlevő ti
szolgálatára. Vidám, mosoly zenöt énekkar átélhetett, ősz- T
Istennek köszönjük meg, hogy Krisztust hozzánk elküldte.
gó emberek szálltak ki az szekapcsolta azr -egyházzene, „h
Krisztus megmutatta nekünk az Atya igazi szeretetét. Megta
autóbuszokból, érkeztek a szolgálatát más, egyházunk
nít minket a hit útján járni, azon az úton, mely az örökéletig
vasútállomásról. Voltak, akik ban folyó szolgálattal. Be
vezet. Istent köszöntjük, a Szentlélek minden csodájáért.
a tavalyi találkozón megis szélt a diakóniáról, az ifjúsá
Hogy itt van közöttünk ma is erejével és gyülekezeteket épít,
mert arcoknak örültek, má gi munkáról, sajtószolgála
közösséget formál.
sok a Kántorképző Tanfolya tunkról; Mindezek a szolgá
Köszönjük Istennek azt, hogy bármilyen botladozó is a hi
mokról megismert barátok latok a Jézus Krisztussal való
tünk, sokszor megfogyatkozik a szeretetünk, mégis elfogad
nak. A nemrég megalakult közösség öröméből fakadnak.
minket gyermekeinek.
énekkarok tagjai a befogadó
A találkozó csúcspontja - s
Kovács Etelka
nagy közösségnek.
egyben záróalkalma a délutá
Szombat délután bemuta ni egyházzenei áhítat volt.
IM Á D K O Z Z U N K
tókra került sor. Minden Ennek első felében a karzat
Szentháromság egy Isten! Köszönjük, hogy napról napra irgalmadból
énekkar 5-10 perces műsorral hat pontjáról egy-egy ének
élhetünk. Köszönjük mindazt az ajándékot, amit teremtő, megváltó,
szolgált az imaházban - ti kar szólalt meg. Ezután
megszentelő szeretetedből nekünk adtál. Tudjuk, hogy Te is egész szívet
zennégy
énekkar „szakértő” T óth -S zö llő s M ih á ly esperes
kérsz tőlünk. Látod azt is, hányszor lesz hűtlen az életünk.
hallgatósága előtt. Szolgálati igehirdetése következett az
Kérünk, bocsásd meg vétkeinket. Fogadd el hódolatunkat és köszönté
lehetőség, s tapasztalatcsere 57. Zsoltár néhány verse
sünket. Ámen.
is volt ez az alkalom. Megis alapján. Szólt a szív készsé
merhettük egymást eredmé géről, az éneklés nélkülözhe
nyeivel, problémáival együtt, tetlen hátteréről, s arról, mit
hiszen minden bemutató rö jelent a nép és nemzetek közt
vid, szóbeli bevezetéssel in Istent dicsérni, magasztalni.
dult. Nagyszerű volt hallani
Áz igehirdetés után egy ha
új énekkarok lelkes munkájá talmas kórussá állt össze a ti
nak eredményét éppen úgy, zenöt énekkar. Három kánon
mint régóta szolgáló közössé után Liszt, Pittoni, Sulyok
gek előrehaladását. Az örö Imre és Crüger művei kerül
mök
és gondok fórumbeszél tek megszólaltatásra. Csodá
lek társkereső vágya hajtott engem idők vallásos költészetének tün is Isten munkája. Ez a meggyőző
getés
keretében is előkerültek latos élmény volt hallani egy
a pogány filozófus-császár felé.
döklő gyöngyszeme. Lírai alkotás, dése azért vigasztalás számára,
Pogány? Igen. De Augustinus de minden rajongás, olvadozás, mert Istent nem csupán Teremtő az esti karvezetői megbeszélé szerre ötszáz ember ajkáról
az imádságot: „Adj nékünk
azt mondta róla, élete megérdemli vakhit nélkül. „Ez van”, „ez nin nek, Mindenhatónak látja, hanem sen.
a keresztyének utánzását. Stuart csen” - mondatja Kosztolányi a szeretet forrásának is... Bizony,
Éjszakára az énekkarok békét” vagy a bizonyságté
Mill szerint pedig jobb keresztyén Marcus Aureliusszal. Ez a világos a Tóth Árpád szerinti „zord éne tagjai a gyülekezeti tagok telt: „Erős vár a mi Iste
volt, mint szinte az összes, keresz- látás, higgadtság, józanság jellemzi kes” szeretetről vall ezekben a so vendéglátó szeretetét élvez nünk”. Ezután már nem kel
tyénséget valló fejedelmek, akik Berzsenyi versét is, amely éppen rokban, érzelmesség nélkül, de ték. Voltak, akik az Országos lett biztatás a záró énekhez.
azóta uralkodtak.
ezért ellenállhatatlan erejű. Sokkal úgy, hogy meghalljuk „sziklatöm- Egyház jóvoltából a Kiskőrö Gyülekezet és énekesek bol
Berzsenyi - vele való találkozá több ez a vers, mint Isten létezésé bű mellének” súlyos dobbanásait
si Kollégiumban pihenhettek dogan zengték Jézusról: Győ
somkor - elsőül, mint az erő költő nek vitatható filozófiai bizonyítá és ez a „zihálás” áradó erővel so
meg.
zelmet vettél, ó feltámadott!
je ragadott meg. Szívet-lelket felrá- sa. Benne az erő költője - aki dor magával minket.
Vasárnap
délelőtt
négyfelé
Köszönet illeti mindazo
zón dübörögnek a „Romlásnak in egyúttal cicomátlanul, de mélyen
Az elszórt csontok! Költői kép?
dult hajdan erős magyar” sorai. hívő ember - tesz bizonyságot a Igen és jövendőmondás is egyben, oszlott a résztvevők közössé kat, akiknek munkája lehető
Majd elbűvölt „A közelítő tél” szeretet Istenéről.
mégpedig nem vaticinium ex even- ge. Több énekkar a kiskőrösi vé tette ezt a találkozót. Kö
csodálatos szépsége. Rokonszen
Állításomat sokan megkérdője tu. A második világháború érc istentiszteleten énekelt, mé szönet T rajtler G ábornak fá
vesnek éreztem a költőnek az el lezhetik - például azzal, hogy az zivatara dúlta fel a niklai sírt és lyebbé és színesebbé téve a li radhatatlan szervező munká
múláshoz, halálhoz való viszonyu egész költeményben egyetlenegy szórta el - nem képesen, valóságo turgiát. Három énekkar a jáért, a vendéglátó gyülekeze
lását, a módot, ahogy szívig ható szer sem fordul elő a szeretet szó, san - a vátesz csontjait, amelyeket szállást adó gyülekezetben teknek, s az Országos Egyház
sebeit hordozta. A keresztyén lel sem főnévi, sem melléknévi, sem aztán később „ünnepi urna” vitt Csengődön, Kaskantyún és támogatásának. De minde
kületű, de pogány Marcus Aure igei alakjában. Valóban nem. De vissza a sírba.
Erdőtelken gazdagította éne nekelőtt és elsősorban áz
liust láttam meg a dogmatikus ér vajon mi más írathatta volna Ber
„Messze setétedik már a Ság te
Úristennek, aki újra megerő
telemben is keresztyén (lutherá zsenyivel a befejező sorokat, ha teje” - írja Búcsúzás Kemenesaljá kével az istentiszteletet.
A
kiskőrösi
istentiszteleten
sítette azokat, akik a gyüle
nus) Berzsenyiben. Á rokonlelket. nem az isteni szeretetről való szi tól című versében. Somogyba köl
Hogyne vonzódtam volna hozzá, lárd meggyőződés?!
tözőben visszatekint a bazaltóriás az énekkari találkozón dr. kezetükben az egyházzene
aki ráadásul magyar is volt. Nem
ra. Én a költőre, „földimre” nézek K arner Á goston Országos Fő szolgálatát végzik.
- Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
távol Itáliában, hanem a közeli
most - csodálattal - és Kosztolá titkár szolgált igehirdetéssel
Zordon, de oh nem, nem lehet az
Ság hegy uralta Kemenesalján szü
nyi Dezső Marcus Aureliushoz in Lukács
If|. Hafenscher Károly
10,17-20 alapján.
gonosz,

A „zord énekes”

„Valamikor jártam én is az aka
démiára” - kezdődik a régi, selmeci diákdal, amit a Trianon után
áttelepült erdő-, bánya-, kohómér
nöki főiskola hallgatóitól tanul
tunk Sopronban. Igen. Én is jár
tam valamikor az akadémiára,
nem a selmecire, hanem a pápaira.
A református kollégiumban érett
ségizvén, Pápán kezdtem meg teo
lógiai tanulmányaimat is - luthe
ránus létemre. Másodéves hallgató
koromban néhány pályamunkát
írtam, közöttük két filozófiai tár
gyút: Marcus Aurelius etikája, va
lamint Marcus Aurelius és a halál.
Illetékes professzorunk - a filozó
fia sub auspiciis regis doktora órán megkérdezte tőlem, hogy ju
tottak eszembe ezek a témák és
éppen Marcus Aurelius. Zavarba
jutottam, mint akinek lelke legmé
lyebb titkait kell a nyilvánosság
előtt kiteregetnie, mégis kinyög
tem - elvörösödve:
- Hát... mert Marcus Aureliust
valamiképpen rokoniéleknek ér
zem...
Professzorunk enyhén ironikus
mosollyal, hümmögve vette tudo
másul válaszomat, megértvén be
lőle, hogy nem annyira a tudomá
nyos érdeklődés, mint inkább a lé

Szárnyaljon
énekünk...

letett, amely hegy családunk nevét
adta. (Apám még a Ság tövében Kemeneskápolnán - látta meg a
napvilágot.)
Fohászkodás című verse minden

M ert a te munkád; ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják,

Szembenézve nyíltan a halállal,
erőteljes vigasztalása, hogy a halál

tézett költeményének záró szavait
adaptálva felsóhajtok:
- Jaj, hadd emelem föl még egy
szer (és még sokszor) a szívem test
véri szívedhez, Berzsenyi Dániel.
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A hitben,
a szeretetben
és a szolgálatban
A Pünkösd előtti utolsó
munkanapon egész napos ta
nácskozást tartott az országos
esperesi értekezlet. Részt vettek
rajta egyházunk elnökségének
tagjai, a Teológiai Akadémia
dékánja és prodékánja, vala
mint a tizenhat egyházmegye
esperesei.
Sólyom K ároly esperes, püs
pökhelyettes igeolvasása és
imádsága után dr. N agy Gyula
püspök köszöntötte az értekez
letet. Bejelentette, hogy az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnö
ke értesítette egyházunkat: to
vábbi könnyítések léptek életbe
az egyházi sajtókiadványok ad
minisztrációja és terjesztése te
rén. A katonai szolgálatukat
teljesítő teológiai hallgatók is
újabb kedvezményekben része
sülnek lelkipásztori gondozá
sukban és a teológiai tanulmá
nyaikra való felkészülésben
már katonai szolgálatuk ideje
alatt. A püspök kifejezte egy
házunk köszönetét az állam és
az egyházak közötti jó viszony
nak ezekért az újabb jeleiért.
A püspök ezt követően rész
letesen szólt egyházunk belső
helyzetéről és időszerű kérdé
seiről; ezek között teológiai
munkánk változatlan alapirá
nyáról és egyes, megvitatandó
részletkérdéseiről. Szólt egyhá
zunk életének több évtizeden át
kialakult és jól bevált útjáról a
magyar társadalomban, egyhá
zunk belső egységének és egy
házi törvényeink megőrzésének
fontosságáról. „Ezen az alapon
- mondotta a püspök - mindig
nyitottak vagyunk az őszinte,
segítő szándékú párbeszédre
időszerű teológiai és gyakorlati
kérdésekben egyaránt.”
Sólyom K ároly püspökhe
lyettes gyülekezeteink belső éle
tével foglalkozott. Hangsúlyoz
ta: a gyülekezetek a közegyház
testének és ezen túl Krisztus

testének tagjai (lKor 12), tehát
nem függetlenek egész egyhá
zunk életétől és szolgálatától.
Ugyanakkor arra kell töreked
nünk, hogy a gyülekezetek belső
életét szüntelenül segítsük és
erősítsük: az igehirdetés, az is
tentiszteletek, a lelkipásztori
munka, a hitoktatás, a gyerme
keink és fiataljaink közt végzett
igeszolgálat, a szeretetmunka
területén és más vonatkozásai
ban. így válik belsőleg igazab
bá, gazdagabbá szolgálatunk a
családokban, népünk és társa
dalmunk életében és a nagy
emberi kérdésekben is.
Végül dr. Karner Ágoston fő
titkár szólt az őszi munkaprog
ram előkészítéséről. A most
következő ősz ugyanis az egy
házunkban
háromévenként
tartott egyházmegyei, egyház
kerületi és országos egyházi
közgyűlések időszaka lesz,
amelyre már most jól fel kell
készülnünk.
Az előterjesztéseket részletes,
mélyreható megbeszélés követ
te. Ennek során az értekezlet
résztvevői teljes egységben ál
lást foglaltak egyházunk teoló
giai és gyakorlati kérdésekben
alapvetően vallott, eddigi útja
mellett. Ugyanakkor kifejezték,
hogy szükség van az időközben
felvetődő teológiai és gyakorla
ti kérdések, időszerű egyházi és
gyülekezeti feladataink őszinte
megbeszélésére.
A két egyházkerület espere
sei a délutáni órákban külön
tanácskoztak egyházkerületük
kérdéseiről.
A Pünkösd előtt tartott espe
resi tanácskozás újból tanúsí
totta: egyházunk a Szentlélek
Isten erejében bízik, Isten teljes
igéjéhez való hűségben akar él
ni és a keresztyén, segítő szere
tet sokoldalú szolgálatát kíván
ja végezni továbbra is népünk
és a világ mai életében.

A finn vallásügyi miniszter
látogatása egyházunkban
A Finn Köztársaság vallás-, közoktatás- és tudományügyi minisztere,
dr. Gustav Björkstrand. május 13. és IS. között hivatalos látogatást tett
Magyarországon. Ennek során május lS-én meglátogatta egyházunkat is.
Dr. Nagy Gyula püspök és dr. Vámos József dékán a Teológiai Akadémián
fogadták a minisztert és beszélgetést folytattak vele a finn és magyar
evangélikus egyházak kapcsolatairól. A miniszter különösen kiemelte a
fiatal lelkészek és teológiai hallgatók bevált, rendszeres cseréjének fontos
ságát. Kérte, hogy ez a kapcsolat - az egyik a két egyház sokszintű
kapcsolatai között - ezután is megmaradjon és tovább erősödjék.
A magas rangú finn vendég és kísérői ezután találkoztak a Teológiai
Akadémia tanári karával, majd megtekintették az Akadémia épületét, a
kertjében felállított Luther-szobrot és a zuglói gyülekezet templomát. A lá
togatást a nagy előadóteremben tartott ülés zárta, amelyen az egész teoló
giai hallgatóság részt vett. Finn vendégünk itt a két ország és a két egyház
szoros kapcsolatairól szólt, majd válaszolt a hallgatók által feltett kérdé
sekre.
Magyarországi látogatása során Miklós Imre államtitkár, az Állami
Egyházügyi Hivatal elnöke, ebédet adott a'finn miniszter tiszteletére. Ezen
dr. Nagy Gyula püspök és dr. Korén Emil ny. esperes is részt vettek.
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Országos esperesi értekezlet Budapesten

EGYÜTT

ÁRA: 5,50 Ft

Az éppen a hit legnemesebb és legdrá
gább vonása, hogy szemét behunyva egy
szerűen és boldogan mindent az Istenre
bíz. Nem kutatja, hogy Isten mért bánik
vele így, vagy úgy, hanem akkor is ő t tart
ja a legfőbb jónak és igazságnak, ha az
ész, érzület és tapasztalat csupa haragot
és méltánytalanságot látna is.
(Luther)

Beíratás vallásoktatásra
A vallásoktatásról szóló 21/1957. (III. 24.) Korm. sz. rendelet és
annak 39/1957. (MK. 5.) MM. számú végrehajtási utasítása alapián
a Művelődési Minisztérium az 1986/87. tanévi vallásoktatásra történő
beiratások időpontját az általános iskolákban és a gimnáziumok
ban 1986. június 18—19. napjaiban állapította meg.

Az én jutalmam az,
hogy szolgálhatok

A hittanbeíratás az 1986-1987. tanévre az általános iskolákban és
a gimnáziumokban
június 18-án (szerdán) 14.00-18.00 óráig
június 19-én (csütörtökön) 8.00-13.00 óráig
lesz. A tanulókat abban az iskolában lehet beíratni, amelyben a
rendes beíratást végezték. A beíratást az egyik szülő,, illetve a gyám
az iskola igazgatója, vagy a beíratást végző pedagógus előtt szó
ban, vagy - meg nem jelenés esetén - írásban kérheti.

BILLY GRAHAM
KÉPVISELŐJE BUDAPESTEN
Dr. Billy Graham, a. hazánkban is jól ismert amerikai evangelizáló
lelkész, személyes képviselője és első munkatársa, dr. Haraszti Sándor
lelkész május első napjaiban látogatást tett Budapesten.
A magyar egyházaknál tett látogatása során május 6-án felkereste
hivatalában dr. Nagy Gyula püspököt. Kifejezte dr. Graham szívből
jövő jókívánságait dr. Káldy Zoltán püspök-elnök részére és mielőbbi
gyógyulást kívánt neki. Átadta dr. Graham meleg köszöntését a magyar
evangélikus egyház vezetői és gyülekezetei számára, egyúttal meghívását
is az evangelizáló lelkészek nyári, Amszterdamban tartandó második
nagy konferenciájára. Egyházunkat - mint első alkalommal is - dr.
Prőhle Károly teológiai főigazgató képviseli majd ezen a nemzetközi
konferencián.

ÉLŐ VÍZ

-

így kezdődött
az európai
keresztyénség
hol tart ma?

Nekem
sok népem van
ebben
a városban

ApCsel 18,24-28
Minden nemzedék keresztyén
emberei számára egyöntetű ta
pasztalat az, hogy Krisztus szolgá
latában előttünk jár az ÚR. Ha
néha úttörésnek is látszik mun
kánk, valójában küldetésünk be
töltése mindig Krisztus követése.
Végre Pál azt teheti, ami személy
szerint reá van bízva. Misszió a
pogányok között! Máris olvassuk:
sokan hittek és megkeresztelkedtek. Meg kell tanulnunk mindig ott
lennünk, ahol az Úr bennünket
használni akar és mindig azt kell
tennünk, amit az Úr reánk bíz.
Ilyenkor - függetlenül mostoha
körülményektől, emberi alkalmat
lanságtól - ugrásszerűen jelentke
zik munkánk eredménye. Minden
kétséget eloszlat az Úr, hiszen még
látomásban is bátorítja Pált, hogy
félelem nélkül folytassa, amit el
kezdett. Sokan vannak a világon,
akkor Korínthusban, akiknek szí
vében már el van készítve a talaj,
éppen csak fel kell csendülnie az
evangéliumnak. Amint Pál később
ezt megfogalmazza Efez 2,10-ben.
Az Úr mindig előttünk jár, ő ké
szíti elő a sziveket, a mi dolgunk,
hogy ajkunkat, szívünket, értel
münket engedelmesen bocsássuk
szolgálatára emberek megszólítá
sára, átölelésére, meggyőzésük
re... mi minden húzódik meg a
kurta megjegyzés mögött: „ott ma
radt egy évig és hat hónapig”.
Mennyi tapasztalat a lelki munká
ban, mennyi felejthetetlen élmény!
Ahol hatalmasan előretör Isten
országa világunkban, ott tombol
az ördög és ádáz ellenállásit szít.
Azok a zsidók válnak alkalmas
eszközeivé, akik miatt Pál kivonult

i-

a zsinagógából. Nem akaiják tűrni
Pált a városban sem látva munkája
eredményességét. Akciót szervez
nek, Pál a helytartó elé kerül. A hí
res filozófusnak, Senecának fivére,
Gallio volt akkor a helytartói szék
ben. Benne a zsidók emberükre ta
lálnak. Átlát rajtuk és kijelentve
vallási dolgokban fennálló illetéktelenségét, kemény kézzel elűzeti
őket a palotából. Pál ellenségei te
hetetlen dühükben Szószthenészt,
egy másik zsinagógái elöljárót
bántalmaznak. S az eredmény?
Nem is oly sokára, Pálnak hű ba
rátja és munkatársa lett. Talán ép
pen az utcai botrány, az ártatlanul
elszenvedett megveretés siettette
döntését az Úr mellett. Hogyan is
énekeljük? „Pokol hatalma is Fe
léd segél!”
Amit Pál másfél éven át, abban
a hatalmas, szellemileg kevert, er
kölcseiben laza, hatalmas vagyo
nokat halmozó és ugyanakkor
mérhetetlen nyomort is produkáló
világvárosban átélt és lelkileg meg
tapasztalt, számunkra sem isme
retlen. Csak ne felejtsük el soha:
előttünk jár mindig a szolgálat út
ján az Úr. A mi küldetésünk csak
az ő követésében valósulhat meg.
Egyszer Pál úgy írt: „akiket Isten
Lelke vezérel...”, máskor arról
vallott: „a Jézus Krisztus szerelme
szorongat...”, mostani élményeit
talán csattanósan így foglalhatjuk
össze: küldetés és követés elvá
laszthatatlan. Az tölti be küldeté
sét, aki nagyon pontosan igyekszik
az Úr nyomdokaiba lépni követve
őt. Mert az Úr jár elöl és tulajdon
képpen az Úr maga az út!
Balikó Zoltán

Evangélikus Egyházunk 17 szeretetintézménye között a legna
gyobb a Budai Szeretetotthon. Ez
a Hűvösvölgyben és Piliscsabán
működő intézményünk általában
mintegy 170 szellemileg elmara
dott, mozgássérült gyermeket s 60
idős embert gondoz. A gondozók,
ületve az egészségügyi személyzet
létszáma 100 körül mozog. A kö
zelmúltban végeztek el a gyermekotthoni részben egy nagyobb fel
újítási munkát, amelyhez teljesen
új építés is kapcsolódott. Ez a
munka kb. 16 millió forintot igé
nyelt. Folyamatban van még az
otthon gázszolgáltatásának pro
pán-bután gázról földgázra való
átállítása, ami újabb 1 millió fo
rintba kerül. A személyi problémá
kon kívül tehát ez az intézmé
nyünk meglehetősen nagy anyagi
áldozatot is kíván az egyház népé
től. Az ott folyó munka azonban
megérdemli, hogy mellé álljunk, s
minden erőnkkel támogassuk.
A Budai Szeretetotthonok veze
tőjének, Muncz Frigyesnek nyug
díjba vonulása után május 10-én
dr. Nagy Gyula püspök iktatta be
igazgatói szolgálatába Csizmazia
Sándor eddigi nyíregyházi evangé
likus lelkészt. Áz ünnepi alkalom
a szeretetotthon kápolnájában is
tentisztelet és közgyűlés keretében
zajlott le. A püspök igehirdetése 2
Kor 4,1 alapján arról a szolgálat
ról szólt, amelyben Csizmazia Sán
dor is már évtizedek óta benne áll.
Nyíregyházán is az igehirdetés
mellett végezte az Élim Szeretetott
honban, annak vezetőjeként az
öregek és gyermekek közötti szol
gálatát. Az egyházban ez a kettő
mindig együtt van, az igehirdetés
és a diakónia egymáshoz kapcso
lódik. Mindnyájan ilyen szolgálat
ban vagyunk. Ezt kell vállalnia a
budai otthonok új vezetőjének is.
Munkáját csak azzal a szeretettel
végezheti, amely Istentől árad fe
lénk. Ezt kell továbbadnia azok
nak a szeretetotthoni gondozot
taknak, akik nagyon vágynak a
szeretetre.
Az igehirdetés és iktatás után a
budai és a nyíregyházi szeretetott
honok lakói szolgáltak énekekkel,

versekkel. Ezt követően a közgyű
lés keretében köszöntések hang
zottak el. Elsőként Nagy Gyula
püspök köszöntötte a beiktatott
igazgatót az Evangélikus Országos
Egyház és az Északi Evangélikus
Egyházkerület nevében. Köszönté
sében biztatta és bátorította őt és
a diakóniai szolgálatot ugyancsak
ebben az intézményben folytató
Bálint Évát, hogy hitük erejét és
szívük 'szeretetét bevetve végezzék
a szolgálatot nem a földi elismerést
keresve, hanem mindig a célra
gondolva és előrenézve. Bodelschwinghet idézte a püspök, aki így
nézett szolgálatára: Az én jutal
mam az, hogy szolgálhatok. Fel
szólalásában köszönetét mondott
Muncz Frigyesnek több évtizedes
munkájáért, átadva egyházunk
ajándékát.
Az üdvözlések sorában elhang
zott a Diakóniai Osztály Igazgató
Tanácsa elnökségének köszöntése,
először Kari Károly, majd Szebik
Imre is felszólalt. Áz ő szavaikban,
s Tóth-Szöllős Mihály esperes
megszólalásában is az őszinte segí
tőkészség nyilvánult meg, amit a
diakóniai munka nem nélkülözhet.
„A szeretetre az egész egyházból
igényt tarthatsz” - mondta az es
peres. Tekus Ottó egy másik nagy
szeretetotthon, a Győri Szeretetház nevében szólt, míg Bozorády
Zoltán a nyíregyházi gyülekezet és
az Élim Szeretetotthon köszönté
sét hozta el. Fájó szívvel engedték
el a jó igehirdetőt, a nagyszerű
szervezőt, a hivő embert Nyíregy
házáról, de abban bíznak, hogy
Isten mindenütt megadja majd a
megfelelő segítséget és megmutatja
a legjobb utat. Dr. Karner Ágoston
országos főtitkár az országos egy
ház segítségét ajánlotta fel, s tol
mácsolta Karl Leipziger, a bajor
diakóniai egyesület vezetőjének
üdvözletét is.
A közgyűlés Csizmazia Sándor
nak a köszöntésekre adott válaszá
val ért véget. Az új igazgató a bib
liaolvasó útmutató aznapi igéjével
fejezte ki reménységét, s egyben a
diakóniai munka erőforrására is
rámutatott: Nap és pajzs az Úr.
Vető Béla
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ISTENTISZTELETI REND
B udapesten, 1 9 8 6 . m ájus 2S-én
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11.
(úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6.
orgonazenés áhítat' Hafenscher Károly. Fa
sor de. 11. (úrv.) szupplikáció: Sándor Fri
gyes, du. 6. (úrv.) ifjúsági: Bachorecz Katalin.
UHU át 24. de. fél 11. Kertész Géza. Kará
csony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza.
Rákóczi át 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky
Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly
Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de.
10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33. de. fél 12.
Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mát
rai Marianna. Kerepesi át 69. de. 8. Szabóné
Mátrai Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos u.
22. de. 11. Reuss András, du. 4. szeretetvendégség: Selmeczi János. Váci át 129. de. ne
gyed 10. Zoltai Gyula. Frangepán n. 43. de. 8,
Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pest
erzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet Soroksár-Üjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsé
bet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest
de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bizik László. Rá
kospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád.
Rákosszentmihály de. fél 11. Mátyásföld de. 9.
Szalay Tamás. Onkota de. fél 11. Szalay Ta
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákos
hegy de. 9. Kosa László. Rákoscsaba de. 9.
Kosa Pál. Rákosliget de. 11. Kosa Pál. Rákos
keresztár de. fél 11. Kosa László.
Bécsikapu lér de. 9. (úrv.) Scholz László,
de. fél II. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai
Miklós, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél
19. Madocsai Miklós. Óbuda de. 10. Görög
[Tibor. XII. Tartsay Vilmos n. 11. de. 9. Ta
kács József, de. 11. Takács József, du. fél 7.
Buczolich Márta. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta. Budakeszi
de. 8. Buczolich Márta. Kelenföld de. 8. (úrv.)
Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du.
6. Bencze Imre. Németvölgyi át 138. de. 9.
Missura Tibor. Kelenvőlgy de. 9. Rőzse 1st-,
ván. Budafok de. 11. (úrv.) konfirmáció: Rő
zse István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla.
Csepel de. fél 11. Mezősi György.

»így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Igéjét adja, hogy az vezessen életünk útján. Istén,
Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Ézs 63 hitre, tiszta életre, szolgáló szeretetre, örök életre
akar elvezetni. „Légy velünk szent igéddel, Jézus, mi
Vasárnap - „Uram, szereteted az égig ér, hűséged
a teliegekig.” Zsolt 36,6 (Jel 15,3 - Jn 3,1-8 - Zsolt megváltónk; E földi vándorúton Te légy útmuta
57) Boldog lehet az az ember, aki így tud Istenre tónk!” (277. é. 2. v.)
tekinteni. Ha gondok emésztenek, ha nehéz napok CtOtMflfr - „Mindenkor a jóra igyekezzetek egymás
köszöntenek ránk, Isten akkor is szerető Isten. Ter iránt és mindenki iránt.” IThessz 5,15 (5Móz
mészetesen csak a hit tanít meg arra, hogy Istent 10,18-19 - Ézs 44,21-23 - 5Móz 3,12-29) Az első
páratlanul nagynak lássuk. „Mily nagy az Úr ke- keresztyéneket arról ismerte meg a világ, hogy sze
gyelmessége, Van-e ember, kit meg nem hat?” (58. rették egymást, és nem fukarkodtak jót tenni. És
ma? A feladat ugyanaz, Isten szeretetét továbbsugá
ének 1. v.)
Hátfő r »Erre a vak így szólt: „Hiszek, Uram”. És rozni a mi korunkban, a mi kortársainknak. „Úgy
febonilva imádta őt.” Jn 9,38 (2Krón 14,10 - 4Móz fogadd be a testvért, Mint Krisztus tégedet! Más
6,22-27 - 5Móz 1,19-33) Akinek az életébe belenyúl minden embertársad, Ám egy testvér veled.” (474.
Jézus, ott szükségképpen jó dolgok következnek. ének 1. vers)
A vak lát, a hitetlen hisz... A Jézussal való találko Pántek - „Az én Atyám házában sok hajlék van, ha
zás átalakíthatja az életűnket, új értékekre lehetünk nem így volna, megmondtam volna nektek.” Jn 14,2
figyelmesek. Az egyik legnagyobb érték a Jézusba (Jer 3,14 - lKor 12,1-6 - 5Móz 4,1-13) Jézus földi
vetett hit és bizalom. „Vak sötétben a világ, Hol egy működése, halála, föltámadása az emberért történt,
ember, aki lát? Isten küldi egyszülött Fiát!” (172. mindnyájunkért. Az örökéletig védeni-óvni akarja
az életünket. Az atyai házhoz Jézus az út. Ő segít
ének 1. vers)
.
Kedd - „Megvigasztalom őket, örömet szerzek ne célhoz érni! A halál után nem a nagy semmi vár
kik a kiállott szenvedés után.” Jer 31,13 (Jel 7,17 - ránk, hanem Isten. „Mindenem vagy Jézusom, Élet
Péld 1,20-28 - 5 Móz 2,1-15) Olyan embereknek égi Fejedelme! Te vezérelsz jó úton, Földi porból föl
szól itt Isten vigasztaló szava, akik fogságban van a mennybe.” (392. ének 1. vers)
nak, és szabadulásra várnak. A mai szenvedők, vi Szombat - „Tekints le az égből, nézz le szent és
gasztalásra szorulók is számíthatnak Isten szereteté- dicső hajlékodból: Szíved megindulása és irgalmad
re, még akkor is, ha látszólag késik is a jó szó, a miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi
gyógyulás. „Jer, fogadd be hittel őt, ő lesz üdvöd, atyánk.” Ézs 63,15-16 (Lk 11,2- lTim 3,16- 5Móz
éltetőd; Mondd el néki titkos búdat, Bízzál benne, 4,14-24) Isten, számunkra nem távoli kényúr, nem
elvont eszme, hanem mennyei Atya. Őt segítségül
ő megnyugtat.” (139. é. 4. v.)
hívhatjuk, kérhetjük, bízhatunk Benne, ugyanúgy,
S zerd ai- »Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg ahogy szüleinket is bizalommal kérhettük. „Ó te
tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal remtő Atya Isten, Ki Úr vagy földön és mennyben,
mehessenek.” 2Móz 13,21 (M t4,19-2Kor 13,11-13 Bűneinkben tekints reánk, Légy könyörülő jó
- 5Móz 2,16-25) Isten ma is hívja, viszi a beteljese Atyánk!” (248. ének 1. vers)
Szentháromság ünnepén az oltárterí
J
Varsányi Ferenc
dés felé a népét. Nekünk fénylő jelek helyett az Ő
tő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet
oltárí igéje: Jn 3,1-8(9-15); az igehirde
tés alapigéje: 5Móz 6, 4-7.

BAKONYSZOMBATHELYI „MUNKA-ESTEK”
Nem mindenki lelkész, gyülekezeti
munkatárs, kántor, de vannak olyan
gyülekezeti tagok, akik szívesen fára
doznak a gyülekezet épülésén. Szeret
nék továbbadni a ,jó hírt”, ami nekik
is örömöt jelentett. Vannak olyan test
vérek is, akik bár az egyházi alkalma
kat nem látogatják, de mozgósíthatók,
ha segítségre van szükség. Kutattuk e
két réteg együttműködésének módját.
A téli alkalmakat a fiatalasszonyok
körében e gondolat jegyében hirdettük
meg:
. „Jézusnak szüksége van rád.”
A feladatokat a „kegyelmi ajándé
kok” szerint osztottuk meg. Rajzol
tunk, irtunk, festettünk, ragasztottunk,

varrtunk, sütöttünk - egyszóval: bar
kácsoltunk.
Mindenkinek kedves emlék és erő
forrás lehet egy alkalmas pillanatban könyvlapok közül, vagy a fiók mélyé
ről előkerülő igéslap.
Csodálatos szolgálati lehetőségnek
tartjuk egy ilyen apró, nem látványos,
de idejében adott és kapott igeüzenet
tolmácsolását. Akinek az élőszavas
üzenettovábbítás nem erőssége - szol
gálhat az'igéslap írásával!
H a a névnapi, születésnapi és ünnep
köri színes selyemszalaggal átkötött
ajándék felett ott van az igéslap, üze
nettel - magvetést végeztünk. Lehet,
hogy a „mag” várat magára, de bármi-
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„ Ö rü lö k, h a e z t m o n d já k n e k e m ; a z Ú r
h á zá b a m e g y ü n k !"

MÉGHÍVÓ

( Z s o lt. 1 2 2 ,1 )

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
nagy örömmel és Isten iránti hálával közli, hogy
200 ÉVES MŰEMLÉK TEMPLOMÁT

felújította. - A felújított templomot
Dr. KARNER ÁGOSTON

a Magyarországi Evangélikus Egyház országos főtitkára
1986. május 25-én, vasárnap délelőtt 10,00 órakor
hálaadó Istentiszteleten szenteli fel.

Ez alkalomra szeretettel hívjuk családjával együtt.
EGYHÁZKÖZSÉG ELNÖKSÉGE

HÁLAADÁSSAL ÉNEKELJETEK!
így bátorította-biztatta az apos
toli igével (Kol. 3,12-16) Szebik
Imre, a budai egyházmegye espere
se a hagyományos Cantate-vasárnap délutáni zenésáhítaton egybesereglett gyülekezetek népét. Mert
valóban hálás szív kell ahhoz,
hogy lelkesen és boldogan tudjon
énekelni a gyülekezet.
De miből születik, hogyan fa
kadhat a hála? Mindenekfölött és
mindenekelőtt abból, ha az Isten
nagy szeretetére csodálkozunk rá
az értünk meghalt Jézus Krisztus
keresztjét látván! Via crucis! („Keresztút”) Liszt Ferencnek ez a ha-

talmas és egyszerűségében is meg
rázó erejű oratorikus alkotása se
gítette a kelenföldi templomban je
lenlevőket ebben, amint elénk tár
ta Krisztus szenvedését és halálát.
A budavári „Schütz-kórus” szólal
tatta meg ezt a gyönyörű korálokkal ékes művet Csorba István kar
nagy szakavatott vezetésével, szó
listákkal és az orgonakíséretet stí
lusosan játszó Kárpáti József or
gonaművésszel. Az előadás elmé
lyítését szolgálta Feszty Masa szép
stáció-képeinek vetítése a mű egyes
tételeihez kapcsolódva, valamint a
közreadott szöveg is.

kor termést hozhat. így is lehetünk Is
ten munkatársai. Amíg írtuk, rajzol
tuk, formáltuk az igéslapokat - megbe
széltük üzenetét, gazdagodtunk általa.
Különös élmény és ajándék vissza
gondolni arra a karácsony előtti benső
séges hangulatú időre, amikor karácso
nyi várakozásban, lázasan készültünk
az ünnepekre, s a gyermekek számára
igyekeztünk emlékezetessé tenni.
Gyülekezetünk termét erre az alka
lomra sütőműhellyé varázsoltuk. A 2
gáztűzhely mellett a ping-pong asztal
szolgált munkaasztalként. Fehér kö
tényben, körben az asztal körül gyúró
táblákon gyúrtuk, színeztük, díszítet
tük a mézeskalács karácsonyfákat,
amit szenteste a templomban kaptak
meg a gyerekek folpakkba csomagol
va. 120 db talált gazdára.
Valamennyi
„munka-estünknek”
kedves színfoltja volt, hogy a fiatalaszszonyok gyermekei is jelen voltak, akik
külön asztalnál ugyanúgy sürgölődtek
és dolgoztak mint az Édesanyjuk. Ta
nulgatták a „mesterséget”.
A közösen vállalt célok és feladatok
összekovácsoltak minket. Minden al
kalommal énekeket tanultunk gitárkí
sérettel. Igét olvastunk, meditációt tar
tottunk, imádkoztunk.
A „munka-estek” témája előre min
dig titok és meglepetés volt, amire vá
rakozásteljesen készültek a fiatalasszo
nyok és gyermekek, amit kár lett volna
kihagyni.
A téli alkalmakat két tea-esttel zár
tuk. Az első Berzsenyi-est volt irodalmi
műsorral. A másik tea-est témája: „Nő,
család, társadalom”, különös tekintet
tel a gyermeknevelésre. Az előadásokat
a gyülekezet lelkésze tartotta. Énekek,
versek hangzottak el a gyermekek és
felnőttek részéről.
Húsvét közelségére tekintettel az ün
nepi asztalokra mézestésztából készült,
tojáscukorral díszített nyuszik kerültek
a zöldlombú virágok tövébe.
Felejthetetlen este volt: a családok
estéje, ahol a fiatalasszonyok mellett
ott volták a férjeik és gyermekeik.
Valami elindult... Valami új kezdő
dött..! M intha tágulnának a szolgálat
körei!
Olyan erőforrásra bukkantunk,
amely kisugárzik. Légkört . teremt,
hogy jó közérzettel, örömmel indul
junk a munkába, hogy szépen és jól
dolgozzunk a munkahelyünkön, a ma
gasabbra emelt mércék korában is.
Hogy bizonyítsunk, mert mindig, min
denhol és mindenkor bizonyítani kell.
Varga Györgyné

Liszt-jubileum lévén, Kárpáti
József a „Krisztus-oratórium”-ból.
a „Tu es Petrus” részt játszotta
orgonán. A budahegyvidéket kép
viselő Rezessy László, valamint az
egyesített kar több kisebb mü elő
adásával adózott á nagy zeneszer
ző és virtuóz emlékének. Ezen kí
vül a zenésáhítat műsorának kez
detén a kelenföldi gyülekezet női
kamarakórusa három különböző
szerzőtől való művet adott elő fi
nom kidolgozással és egységes
csengéssel Táborszkyné Ruthner
Judit vezetésével.
Ébredjen csak hála Istenünk
szeretetét látva a hivő szívekben,
hogy boldogan éneklő gyülekezet
maradjunk!
B. I.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. június 1-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Szirmai Zoltán espe
res, Budapest.

A HÉT PORTRÉJA

Kurucz Gábor
A Veresegyházi Gyülekezet na
gyon megbecsült, szeretett kánto
ra. Vérbeli kántor, akinek nem
csak kántori szolgálata, hanem a
gyülekezet élete is szívügye. Min
den istentiszteletre az igehirdetési
textus gondos tanulmányozása
után ő választ énekeket, nagyon
szépen kidolgozott korái előjáté
kokat. Az új énekeskönyv megjele
nése óta minden istentisztelet után

#

HÍREK
(jj püspök Görlitzben

Az NDK-beli Görlitzi Egyház új
püspökévé Joachim Roggét választot
ták meg, akinek beiktatására április
19-én került sor. Rogge püspök 1929ben született Halberstadtban, teológiai
tanulmányait a nyugat-berlini teológiai
főiskolán és a berlini Humboldt-egyetemen végezte, ahol előadó is lett.
Emellett 1961-től a berlin-lichtenbergi
gyülekezet lelkésze volt, majd 1977-től
az NDK-beli uniált egyházak (EKU)
irodájának vezetője, (epd-szp)

W

Rendszeres teológusok
konferenciája

A szocialista országokban élő pro
testáns egyházak rendszeres teológusa
inak konferenciáját május 21- 25 - kö
zött tartják Güstrow-ban (Rostock kö
zelében, NDK). A konferencián egyhá
zunkat dr. Prőhle Károly professzor,
teológiai és tanulmányi főigazgató
képviseli.

HAZAI ESEMÉNYEK
MEGHÍVÓ
A fasori templomban (VII. Gorkij
fasor 17.) m ájus 29-én, csütörtö
kön du. 6 órakor
e g y h á z z e n e i á h íta t

lesz. Közreműködik a Mögeldorfi
Énekkar (Nürnberg, NSZK).
Műsor
Heinrich Schütz: Babilon vizeinél
(zsoltár)
Heinrich Schütz: Boldog em ber
az ... (zsoltár)
J. S. Bach: Énekeljetek az Úrnak
új éneket (motetta)
F. Mendelssohn: Én Istenem, én
Istenem ... (zsoltár)
Max Reger: Az em ber él és meg
m arad (motetta)
Max Reger: Óh halál, mily keserű
vagy (motetta)
Johan n es Brahms: Ünnepi szavak
és gondolatok
Vezényel: Eckart G rasser
Igét hirdet: Szirmai Zoltán
A belépés díjtalan.

Június 1-én, vasárnap du.
6 órakor a Deák téri templomban
istentisztelet keretében
ARNO SCHÖNSTEDT
(NSZK)
ORGONAESTJE

Műsor;
Buxtehude: fisz-moll preludiurfi
é s fúga
Böhm: D-dúr capriccio
Krebs: E-dúr tokkéta
Bach: G-dúr concerto
Három korélelöjáték
g-moll fantázia
Igét hirdet:
Dr. Hafenscher Károly
A belépés díjtalan.

Budavár
A Nümberg-Mögeldorfi evan
gélikus énekkar május 31-én szom
baton du. 6 órakor egyházzenei
áhítat keretében szolgál.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

fáradhatatlanul, nagy örömmel ta
nítja az énekeket, amit a gyüleke
zet is nagyon szívesen vesz. A kis
veresegyházi filia egyik mozgató
rugója Kurucz Gábor. Az Úr ad
jon neki erőt, hogy még sokáig
tudja végezni hűséges szolgálatát.
. A továbbiakban álljon itt aho
gyan ő vall magáról, szolgálatáról:
„Gyermekkorom óta csodálom
a hangszerek királynőjének hang
ját, nagyságát. A Mandák Intézet
Kiss János bácsiját már 1949-ben
ismertem. Később 1961-ben egy
alapfokú tanfolyamon találkoz
tunk, majd az 1974-75-ös téli kö
zépfokú tanfolyamon. Az önkép
zés során ez a tanfolyam nagy se
gítségem volt.
A sok vasárnapi énektanulás és
kölcsönkért ismert énekek kottái
nak másolata, a vonzalom minden
zene, de főképp az egyházzene
iránt - mind egy-egy indíttatást
adott a szolgálati útra való térés
hez. Gyülekezetemben 1972. no
vember 26-án bíztak meg a kántori
feladatok ellátásával. Az akkori
hangszerem egy két nyelvsoros
harmonium volt. Gyermekkori ál
mom, hogy saját hangszerem le
gyen, sok év után vált valóra. így
otthon is tudok készülni az isten
tiszteletekre.
Szeretném elsajátítani a Bachkorabeli kántor kötelességét: éne
kelni, orgonáim és hangszert javí
tani. Szeretném mindig a lelkész
igehirdetését zeneileg is segíteni amennyire tudásomtól telik. Sze
retném, ha mindig új éneket éne
kelnénk az Úrnak.”

tfi%\

Csornád
Exaúdi vasárnapján teológusnapi
szolgálat volt a nagy szórványgyüleke
zetben, melynek lelkésze Eszlényi
László. Az istentiszteleteken Csorná
don dr. Selmeczi János, a Teológus
Otthon igazgatója, Alsógödön Halasi
László I. évf., Felsőgödön Trási Edina
I. év f, Sződligeten Bart ha István II.
évf., őrbottyánban pedig Detre János
II. évf. hallgató hirdette Isten igéjét.
A gyülekezeti délutánon a hallgatók
éneklés és versmondás keretében vetí
tett képek bemutatásával számoltak be
arról, hogyan nyertek elhívást és ho
gyan készülnek a szolgálatra. A befeje
ző áhítatot Farkas Etelka III. évf. hall
gató tartotta. A gyülekezet nagy szere
tettel fogadta a teológusokat. A lel
készképzés iránti felelősségét az is mu
tatja, hogy 8000 F t offertóriummal tá
mogatta Teológiai Akadémiánkat.
A gyülekezet vendégszeretetét és áldo
zatkészségét köszönjük.
Boba
Április utolsó vasárnapján a teoló
giai hallgatók egy kis csoportja látogat
ta meg a gyülekezetét, amelyet Piri
Magdolna lelkészi munkatárs gondoz.
Bobán az istentiszteleten - amely egy
ben keresztelési istentisztelet volt dr. Sejmeczi János, a Teológus Otthon
igazgatója hirdette Isten igéjét, a teoló
giai hallgatók pedig részt vettek a litur
gia szolgálatában. Nemeskocsban, Kemenespálfán és Bobán gyülekezeti dél
utánt tartottak, amelynek összefoglaló
témája „örvendező lélekkel a lelkészi
szolgálatra való felkészülésről” volt.
Énekek, versmondás keretében vetitett
képeket m utattak be a teológusok éle
téről és arról szóltak, hogyan hívta el
őket Isten és hogyan készülnek a szol
gálatra. Farkas Etelka és Herdliczka
Eva III. évf., valamint Béres László II.
évf. hallgató igemagyarázatot tartott.
Rajtuk kívül még Tóth M árta V. évf.,
Csepregi András IV. évf., valamint Ko
vács Imre és Nagy Veronika II. évf.
hallgatók szolgáltak a teológusnapon.
A gyülekezet 12 853 F t értékű készpénz
és természetbeni adománnyal támogat
ta lelkészképzésünket. A gyülekezet
vendégszeretetét és áldozatkészségét
köszönjük.

Nógrád
A gyülekezetben 11 konfirmandus
gyermek erősítette meg a keresztségben
kapott hitét. Szüleik a nagy ünnep al
kalmából egy bordó színű oltárterítő
készletet csináltattak, Hesz Mihályné
pedig sajátkezüleg hímzett egy fehér
szinű oltárterítő-készletet. „Járjatok az
Úrhoz méltóanf e z ő teljes tetszésére,
hogy minden jócselekedettel gyümöl
csöt teremjetek, és növekedjetek Isten'
megismerésében.” (Kol. 1,10.)

Május 25-én délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
D éri A n d r á s

Bach, Mendelssohn és
Brahms műveket orgonái

Halálozás
Kovács Györgyné sz. Medvegy Kata
lin hosszú, türelemmel viselt súlyos be
tegség után 1986. jan u ár 28-án, életé
nek 89. évében elhunyt. Nagy részvéttel
temették férje mellé az Óbudai temető
be. „Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitét megtar
tottam .” (2Tim 4, 7)
Pogány Antal, a vecsési gyülekezet
példamutatóan buzgó tagja, számvevőszéki elnöke életének 90. évében el
hunyt. A gyülekezet számos tagja hálás
emlékezéssel kísérte utolsó útjára. „Ke
gyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka
ez; nem cselekedetekért, hogy senki se
dicsekedjék.”
Apróhirdetés
Soproni üdüléshez szállást nyújt egy
házi üdülőnk a Lővérekben, erdőszé
len, jó levegővel, szép kilátással. Szál
lásdíj napi 60 Ft. Jelentkezés helybizto
sításra Németh M argit otthonvezető
címén: 9400 Sopron, Zerge u. 26.
Az Órások Szövetkezete vállalja mű
emlék jellegű templomok, és épületek
toronyóráinak, illetve elektromos és
hagyományos szerkezetű óráinak kar
bantartását és teljes javítását.
ÓRÁSOK SZÖVETKEZETE
Műszaki Osztály
Bp. Csengery u. 28. Tel.: 420-343
Kisebb, márkás templomi orgona el
adó. Budapest 1192, Zalaegerszeg u.
24. Bussányi
Templomfestést, oltárfestést és aranyozómunkát vállalok. Állványkészle
tem van. Lengyel O ttó, Balassagyar
mat, Rákóczi u. 27.
Rózsadombi 62 m 2-es földszinti két
szobás + 5 m-es gardróbos, loggiás
nagy kertes társasházi öröklakás kész
pénzért eladó. Tel.: 153-285, 426-320
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Ilyen még nem volt!
Május 9-én, du. 4 órakor Veszp
rémben a volt piarista templom
ban megnyitották Magyarorszá
gon az első ökumenikus kiállítást.
Dr. Szendi József rk. megyéspüs
pök kezdeményezésére a megye
rk., ref. és ev. gyülekezetei össze
gyűjtötték liturgikus kincseiket és
együttesen kiállították. Minden fe
lekezet kapott 3-3 tárlót, amiben
elhelyezték legrégibb és legszebb
tárgyaikat.
Borsos Éva orgonajátékával
kezdődött a megnyitó.
Dr. Szendi József rk. megyés
püspök meleg szavakkal megnyi
totta a kiállítást, hangoztatva,
hogy ezt az ökumenét nem mi, ha
nem Jézus Krisztus munkálta és
ma is sok területen végzi bennünk.
Hinnünk szabad, sőt kell abban,
hogy az Úr Jézus munkája nyo
mán megszületik az az egység,
amire mindnyájan vágyakozunk.
A Szent Mihály Székesegyház
énekkara után dr. Kovách Attila,
a dunántúli egyházkerület ref. püs

pöke szólt. Meghatódottan beszélt
arról, hogy milyen szépen megfér
nek egymás mellett a 3 felekezet
tárgyai s milyen jó lenne, ha az
életben a gyülekezeti tagok is ilyen
közel kerülhetnének egymáshoz.
Köszönetét mondott mindazok
nak, akik létrehozták s kívánta,
hogy munkálja az ökumenét ez a
szép kiállítás mindazokban, akik
megtekintik.
Az énekkar hangjai után
dr. Uzsoki András a megyei múze
um h. igazgatója megtartotta meg
nyitó beszédét. Elmondta, hogy
nemrég érkezett meg Passauból,
arról a nemzetközi értékezletről,
ahol az 1000 évvel ezelőtt született
Gizella királyné személyét és mun
káját méltatták. Korabeli és idő
ben közeli krónikákból nagyon
szép képet festettek a nemzetközi
leg elismert történészek első kirá
lyunk hitveséről.
v
Részletesen és szemléletesen is
mertette azokat a liturgikus tár
gyakat, amelyeket nem minden fe

A Miatyánk - ma
De szabadíts meg minket
a gonosztól!
Nagyon nagy szükség van ma
erre a kérésre!
Fontossági sorrendet mi nyilván
semmiképp nem állíthatunk fel a
Miatyánk kérései között. Legjobb,
ha fontossági sorrendben azt fo
gadjuk el, ahogyan az Úr Jézus
egymásután ajkunkra adja, szí
vünkre helyezi a kéréseket. De en
nél a mostani kérésnél annyit min
denképp hangsúlyozni kell, hogy
ha nem történik meg velünk az,
amiről e kérésben szó van, akkor
minden más, korábbi kérésünk ele
ve hiábavaló. Ha a gonosz erőitől
való, szüntelen folyó szabadítás
nem történik, akkor ez útját állja
minden áldásnak és ígéretnek.
Miféle gonoszról lehet itt szó?
Miféle gonosztól szeretnénk sza
badulni? E g yré szt a rajtunk kívüli,
tőlünk független, gyakran elle
nünk, szeretteinkre és az egész vi
lágra támadó életellenes és öröm
pusztító erőktől. E tekintetben ma
különösen is nagy a gond és a nyo
morúság. A gonoszság rontó erői
kicsiben és nagyban egyaránt ve
szedelmes módon megerősödtek,
kiáradtak életünkre és a világra.
Ezektől ki ne szeretnp szabadulni?
- M á sré szt kérnünk kell Isten sza
badító munkáját a bennünk lévő és
munkálkodó gonosz erők ellen.
Nem túlzás ez? Semmiképpen. Ezt
a realitást nem lehet megspórolni,
ezt a fájdalmas valóságot nem le

het megkerülni. Mint szikla, mind
untalan elénk áll, valahányszor
hangzik a kérés. Aki nem akarja
magát becsapni, így cselekedjen.
Még ha nyilván fájdalmas is, ami
kor belénk hasít a felismerés: itt
saját magunk ellen is kérjük Isten
szabadító hatalmát.

A kérés jogos feltétele
Megtörténhet, hogy valaki szájá
val mondja az imádságot, hogy
„szabadíts^ meg minket a gonosz
tól”, ugyanakkor cselekedeteivel,
életével maga is a gonoszságot sza
porítja. Csak az olyan szív mélyéről
törhet fel hitelesen a kérés, ahol
valaki nem cselekszik készakarva,
tudatosan bűnt é&rosszat. Sőt, még
tovább menve, minden igyekezeté
vel, a jónak a cselekvése által a jó
győzelmét, előmenetelét munkálja.
Van értelme ennek a kérésnek is!
Ezt a kérésünket is azzal a bizodalommal
és bizonyossággal
mondhatjuk, hogy nem hiába
mondjuk, van értelme. Aki nekünk
ezt a kérést tanította, úgy hívják,
hogy Jézus. Az Ő neve pedig Szabadítót jelent. Ő azért jött, hogy a
gonosz munkáit lerontsa, _ Ben
nünk is és rajtunk kívül is. Éppen
ezért ezt az imádságot lehetőleg ne
szokványosán, unottan kérjük, ha
nem a megszentelt reménység je
gyében valóban mélyről jövően,
valóban őszintén, néha talán még
kiáltva is.
Győr Sándor

lekezet használ és így sokak szá
mára ismeretlen a szerepük a litur
giában, a misében, vagy az isten
tiszteleten. Néhány különlegesen
értékes és szép darabra is felhívta
a hallgatóság figyelmét. Otthono
san mozgott a szakrális kérdések
ben, s nagy szakértelemmel állítot
ta a figyelem középpontjába azo
kat a tárgyakat, amelyek döntő
szerepet kapnak egy-egy felekezet
istentiszteleti életében.
V. Petrőcz Mária régi egyházi
énekek művészi előadása után dr.
Fabiny Tibor Akadémiánk tanára
zárta a felszólalók sorát. Elmond
ta, hogy a magyar evangélikus egy
ház a 3 között a legkisebb. Itt
Veszprém megyében is az. Mégis
mennyi híres embert adott ez a me
gye, nemcsak az egyháznak, ha
nem hazánknak is. Felsorolta ne
vüket s röviden méltatta munkás
ságukat. Ő is örömét fejezte ki a
kiállítás megszületéséért. Nemcsak
egyházi érték az, amit látunk, ha
nem magyar kulturális, sőt egyete

mes emberi művelődésünk kincsei
is.
Orgonamuzsika után a padok
ban áhítatosan ülök felálltak, kör
bejárták s megcsodálták a szép ki
állítást.
A megyei múzeum részéről, a
munkából oroszlánréstt vállalt
magára Lackovich Emőke a nép
rajzi osztály vezetője, Márton An
tal kanonok, Tischler Géza a du
nántúli ref. egyházkerület főjegy
zője, „Karola” a püspöki hivatal
vezetője, akit mindenki csak
„anyánknak” nevez, Róka Lajos a
múzeum dolgozója, aki a kiállítás
gyakorlati megrendezését, a plakát
tervezését végezte és végül a cikk
írója.
A megnyitás után a püspöki pa
lota éttermének voltunk, a vendé
gei, ahol meleg házigazdái szeretet
mellett, poharak csengése mellett
töltöttünk egy kis időt. Szép volt!
Ilyen még nem volt, de reméljük,
hogy a veszprémi példát sokfelé
követni fogják.
Hernád T ib o r

r
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Ments meg Uram!
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan és esőtelen égtől:
Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak méntás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram, koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében; sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nái,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.
Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,
Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!
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A HÁLAADÁS ÜNNEPE
A NAGYGERESDI
GYÜLEKEZETBEN
Az ősi, nagymúltú gyülekezet tunk hálát! „Teljes szívből"! Isten
méltóképpen készült Jubiláte- trónja elé így érhet csak el hálánk,
vasárnapjára. Az ünnepre készülés ha szívünk legmélyéről jön! Egész
ékes bizonyítékaként ragyogott a földi utunkat kísérje ez az öröm és
tavaszi napfényben a hófehér, ün hála, míg meg nem érkezünk oda,
nepi ruhás, megújított 202 éves hol valóban szüntelen hálaadás
templom. Aki nemcsak távolról éneke zeng az Úrnak! Vigyétek
gyönyörködött az áldozatos mun magatokkal az örömöt és a hálát
ka gyümölcsében, hanem részese a templomból a hétköznapokba is:
kívánt lenni az örömnek s a temp így szolgáljatok az Úrnak és egy
lomba szaporázta lépteit, ott meg másnak - zárta igehirdetését a püs
érezhette, hogy a szívek, a tekinte pök. A közgyűlés során a gyüleke
tek, a testvéri kézfogások is az Is zet lelkésze, Bánfi Béla köszöntötte
ten iránti hála és öröm jelei.
dr. Nagy Gyula püspököt és felesé
Nagy szeretettel várta és kö gét. Ezután részletesen ismertette a
szöntötte a gyülekezet vezetősége gyülekezet történetét. Az első ada
és népe dr. N a g y G yula püspököt tot a nagygeresdi gyülekezetről
és feleségét, akik első ízben éppen 1638-ban találjuk feljegyezve, D ési
ezen a páratlanul szép ünnepen lá István lelkész neve említtetik.
togattak ide.
A Türelmi Rendelet kiadása után
„Hogyne dicsérném az Istent..
a gyülekezet azonnal szervezkedni
énekelte a nagy templomot meg kezd. A templom felépítéséig egy
töltő gyülekezet. S ki ne érezte vol pajtában végzi az istentiszteleti '
na át, hogy itt most többszörös szolgálatot T a ta y P ál lelkész.
okunk is van Urunk dicséretére?
1783. október 7-én kezdődik a
„Dicsérjétek az Urat”! így kez templomépítés,
felszentelésére
dődik a 111. zsoltár, melynek alap 1784. július 25-én kerül sor. A be
ján az egyházkerület püspöke Isten számoló külön kiemelte, hogy itt
igéjét hirdette az ünneplőknek. Ju- szolgált kufsteini kiszabadulása
biláte vasárnapján a gyülekezetek után H aubner M á tyá s győri evan
azért adnak hálát Istennek, mert gélikus püspök 1856-tól 1861-ig,
húsvétkor Jézus Krisztus legyőzte aki egyik körlevelében többek közt
legnagyobb ellenségünket, a halált. kifejtette: „Az igazi evangélikus hit
Ehhez a hálaadáshoz most a nagy- és az igazi hazaszeretet összetar
geresdi gyülekezet bensőséges hálá toznak”!
ja is csatlakozik - mondotta - hi
A neves események közé sorol
szen megújult az Isten háza, mely ható a múltból az 1833-ban kötte
202 éven át volt hajléka a gyüleke tett „Nagygeresdi egyezség", mely
zetnek. A zsoltárok tanítanak min a dunántúli reformátusok és evan
ket hálaadásra, az örömre! Először gélikusok között jött létre. Esze
is arra, hogy milyen szerepe legyen rint a két vallás lelkészei segítettek
a z öröm nek és hálának életünkben? egymásnak istentiszteleti, lelkigon
Sok keresztyén jár úgy a világban, dozói szolgálatúkban, beleértve az
hogy inkább elriasztja az emberszí úrvacsorát is.
veket Krisztus közelségétől, mint
A gyülekezet most külföldi s ha
sem vonzza; mert nincs jelen életé zai, közegyházi támogatással s
ben a hála és öröm kisugárzása, nem kevésbé a gyülekezeti tagok
áradása. Szüntelen hálát adjatok - önkéntes adományainak, társadal
biztat Isten igéje. Ez a vasárnap mi munkájának segítségével, mint
emlékeztessen minket arra, hogy a egy egymillió forint értékű munká
hálának egész keresztyén életünket val újította meg templomát. Tör
tént ez akkor, amikor komoly
végig kell kísérnie!
Mi mindent kell megköszön gond a gyülekezet elnéptelenedése.
Köszöntötte a gyülekezetét és a
nünk Istennek? Mindenekelőtt az
Ő tetteit, mindazt, amit értünk Jé vendégeket dr. Nagy Gyula püs
pök, aki utalt arra, hogy ebből a
zus Krisztusban cselekedett.
Isten tetteit magasztalhatják a templomból mindig Isten igéje, a
nagygeresdiek, mert Isten adott itt hit ereje és a népünk iránti szeretet
két évszázadon át pásztorokat, hű lelkülete sugárzott. Szabó István
séges, áldozatkész gyülekezeti ta egyházmegyei felügyelő a 84. zsol
gokat. Istent áldjuk a mindennapi tárt idézte: „Mily kedvesek a Te
kenyérért, melyhez Luther szerint hajlékaid, seregek Ura”! Szólt az
hozzátartozik a béke, a jó rend, a ünneplőkhöz Fehér Károly vasi es
hűséges házastárs, a család szere- peres, majd Kántor A n ta l plébá
tetközössége, jó munkatársak is. nos, aki mintegy harminc római
Hálát adhatunk, mert Isten meg katolikus hittestvérrel jött s oszto
váltást szerzett a bűnből, mely be zott a testvérgyülekezet örömében.
lülről teszi tönkre az életet. És Erős János, a sárvári városi tanács
megszabadított a halálból, mely elnökhelyettese, az ünnepet meg
kívülről tör ránk. Csak hittel kell előző összefogást emelte ki, s azt,
fogadni mindezt, s átérezzük, mi hogy nemzeti értékünk megmenté
lyen kimeríthetetlen lehet örö sét szolgálta ez a munka.
Istennek ad hálát e sorok írója
münk és hálánk mindazért, amit
Isten értünk tett. Végül a zsoltár is, hogy részt vehetett ezen az
Deme Dávid
tanít meg arra is, hogyan adha örömünnepen.

Képmelléklet az Országos
Berzsenyi-ünnepségről
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GYERMEKEKNEK

Mt 15,21-28

Hogyan segít Jézus?

A pogány asszony
hite
A mai történetben bizo
nyosan meglep, sőt meg
hökkent bennünket Jézus
„modora". Egy szerencsét
len pogány édesanya keresi
fel. Ez az asszony sokat hal
lott Jézus hatalmáról és
gyógyításairól.
R áadásul
nem a saját érdekében, h a 
nem beteg leánya ügyében
kilincsel Jézusnál. Úgy lát
szik, hiába közeledik lelki
gyötrelmektől terhelten, mély
alázattal. Meglep bennün
ket, hogy a mindig készsé
gesen segítő Mester „egy
szót sem válaszol neki”.
Ilyen merev elzárkózást so
ha nem tapasztaltunk nála.
A tanítványok unszolják
Jézust, hogy b o csássa el az
asszonyt, mert kiabál utá
nuk. Még meglepőbb Jézus
elutasító m ondata; „Én csak
Izráel házának elveszett ju
haihoz küldettem, m áshoz
nem.” Jaj, szeretnénk felki
áltani. Ezt azért mégsem kel
lett volna m ondanod, Uram!
Az asszony még közelebb
jön és Jézus lábaihoz borul
va könyörög: „Uram, segíts
rajtam!” Kitérő választ ad.
Meglehetősen nyers m agya
rázatot ad a visszautasítás
ra: „Nem jó elvenni a gyer
mekek kenyerét és o d ad o b 
ni a kutyáknak." Felszissze
nünk. Hogy lehet egy gyer
mekéért esdeklő édesanyát
a kutyához hasonlítani? Ak
kor se csodálkoznánk, ha
az anya fölugorna és sértett
arccal elrohanna. Ám ez az
asszony nem tágít, ö m egér
tette Jézus szavainak lénye
gét: a kemény megjegyzés
nem az ő lebecsülése volt,
hanem a zsidók figyelmezte
tése. Az asszony szinte bele
kapaszkodik Jézus szavai
ba: „Úgy van, Uram! De hi
szen a kutyák is esznek a

morzsákból, amelyek uruk
asztaláról hullanak."
Jézus most minden eddigi
érvelését keresztülhúzva ki
mondja a döntést: „Aszszony, nagy a te hited, le
gyen úgy, amint kívánod."
A lány meggyógyult ab b an
az órában.
Világos, hogy a pogány
asszony története nem csak
egy érdekes m ozzanat Jé 
zus életéből, hanem mélysé
ges tanulságokat tartalm a
zó tanítás. Sokat beszélnek
napjainkban a hit v álság á
ról. Történetünkből megért
hetjük, hogy kizárólag a hit
mentette meg a kánaáni
asszony lányát. Minket is
csak a hit tud megmenteni!
Történetünk
érdekesen
mutatja be azt az ellentétet,
ami a zsidó nép kiválasztott
sága és Jézus küldetése kö
zött feszül. Miközben Isten
választott népe felelőtlenül
visszautasítja a felkínált
„mennyei kenyeret”, egy ku
tyának titulált éd esan y a alá
zattal és hittel esdekel a
morzsáért. Jézus azo n b an
^túllép a kiválasztottság kö
rén. Az Ö küldetése minden
kihez szól, aki hinni tud
ő benne.
Neves költőnk, Szabó Lő
rinc hitetlenségében kínlódva
írta Szigeti Endrének: „Hitet
lenségemben kutyául érzem
magam. Mit? Kutyául? Fére
gül. De ti is hibásak vagytok,
mert nem hengereltek le szeretetetekkel.” Az igazságot
hirdetni lehet puszta szóval is.
Csakhogy ez kevés. Ezzel
nem sokat mondunk annak,
akinek hitetlenségben dide
reg a lelke. Életet csak szere
tettel adhatunk. Jézus szeretetét továbbadni, segíteni a
rászorulókon: KÜLDETÉS!
Baloghné Szemerei Mária

A ballada klasszikus meghatá
rozása: tragédia dalban elbeszélve.
Ha tragédia: játszható is. Olyanynyira, hogy valaha táncjáték volt,
ezt hirdeti olasz eredetű neve is ahol a nagyobb közösség szenved,
(ballare = táncolni).
ott az egyéni sors is csak tragikus
Sütő András új drámája ilyen el lehet.)
játszott ballada, népi szürrealiz
A hegyek népe hatalmas hó- és
mussal telített költői játék, amely jégtömbök, behavazott sziklák kö
bele van ágyazva a balladateremtő zött ereszkedik alá Bódi Vince bo
közösség sorsába. (Ebből a szem ronaháza köré. Hideg van itt, ke
pontból Arany János Kukorica gyetlen hideg, csak parányi mécse
hántására emlékeztet, ott is egy seken melegedhetnek a gémbereszerre vannak jelen a munkálko dett ujjak. A sziklák pereme fara
dók, a mesélők, s azok, akikről a gott, nem is sziklák talán, hanem
történet szól.) Sütő Andrásnál a síremlékek. Ebben a környezetben
falu népét a be tlehemesek képvise siratja öreg Bódi Vince az egyetlen
lik: a gyöngykalárissal ékes, csen lányát, Máriát, és várja, várja ma
gő énekszóval érkező lányok, a kacsul, hogy visszatérjen. Jóllehet
medvebőrbe burkolt, lánccsörge maga zavarta el, mert az a lány
tő, lármás fiúk. Ezek a lányok és nem akarta megérteni, hogy a há
fiúk időnként vissza-visszatérnek, zasság nem csupán két ember ma
de akkor már nem betlehemesek, gánügye, hanem adott esetben csa
hanem a háttérben, szorongató né ládok, közösségek létkérdése is.
Lányát vesztett, árva Vince bá
maságban megálló sokaság, a vég
zet átkát magán hordozó riadt csi vigasztalására betoppan időn
nyáj, szerepe szerint olyan, mint a ként Árvái Réka. Szegény asszony
görög dráma kórusa. (Némely kri szépséges leánya, anyja annak
tikák kifogásolták is ennek a soka szánta, aki állami fizetésből fogja
ságnak a felvonultatását, mond eltartani, elszakítja hát gyermek
ván, hogy maga a dráma „kamara kori szerelmétől, Zetelaki Gábor
darab”, fölösleges köréje ez a folk- tól. Réka megpróbál engedelmes
lorisztikus keret. Nem így van: kedni az anyai szónak („Jégmadár
mert ami történik, a sokasággal tűzmadár, pirosszőrű kék madár,
történik, a dráma az ő drámájuk, ha szárnyad volt, kékmadár, gya
a körükben lejátszódó ballada az logoshoz mért álltái?” - hangzik
ő gyötrelmeik sűrítménye, mely minduntalan a visszatérő ének),
példabeszédszerűen hirdeti, hogy ám a szíve visszahúzza Gáborhoz,

A
"V
VASÁRNAP
IGÉJE
J n 5 ,4 5 -4 7

MÓZES ÉS JÉZUS
A keresztyén embernek az egész Bibliát adta az Isten, ezért
állítjuk most egymás mellé Mózest és Jézust. Emlékezzünk
arra, hogy Jézus megdicsőülése alkalmával a három tanítvány
egymás mellett látta Jézust, Mózest és Illést. (Mt 17,3.) Sokan
talán felületesen azt gondolják, hogy Mózes és Jézus szöges
ellentéte egymásnak. Mózes nevéhez a törvény kapcsolódik,
Jézus az evangéliumot adja övéinek. Nincs ellentét közöttük:
Mózes ötödik könyvében ezt olvassuk: „Prófétát támaszt
atyádfiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őreá hallgassa
tok.” (18,5.) így mutat rá Mózes Jézusra. Jézus viszont így
szól tanítványaihoz: „Ezt mondtam nektek, amikor még vele
tek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van Írva
rólam Mózes törvényében...” (Lk 24,44.)
Igénkben is szól Jézus a zsidóknak Mózesről, akiben ők
reménykednek. Izrael népe Mózesre nézett, amikor nehéz
körülmények között élt, és akkor a törvényben reménykedett.
Ezért megdöbbentő Jézus kijelentése a zsidók felé: „Van,
aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert
ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.”
(45-46.) Kemény szavak ezek, mert azt mondja Jézus: Ti
zsidók elutasíttatok engem, de ez azt jelenti, hogy Mózes
törvényeiben gyökerező fanatikus vallásosságotok hitetlen
séggé válik. A zsidók tragédiája az, hogy mivel nem hittek
Jézusban, éppen Mózes, az ő reménységük vádolja őket.
Drága ajándék a mi keresztyén életünk számára Isten tör
vénye és Jézus evangéliuma.
Figyeljünk először a törvényre. Szemére vetette Jézus a
zsidóknak, hogy vallásosságukban, a törvényen alapuló ma
guk értelmezte emberi hagyományok kedvéért elfordulnak
Isten igaz parancsolataitól. Mk 7,8-ban így dorgálja a farizeu
sokat: „Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyo
mányához ragaszkodtak.” Jézus nem kisebbíti Isten törvényé
nek az értékét, sőt magasra emeli, amikor arról beszél, hogy
Isten azért is küldte őt a földre, hogy teljessé tegye a törvényt.
Tanítványainak ezt mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt... hanem, hogy
betöltsem.” (Mt 5,17.)
Isten akaratára tehát nekünk is igent kell mondanunk.
Isten ugyanis a törvényt olyan korlátul adta életünkbe, amely
megvéd bennünket a bűn szakadékába való zuhanástól, úgy,
hogy megmutatja, hogy Isten mit kíván tőlünk, hogy az ő
akarata szerint éljünk.
De Isten törvénye rámutat arra is, hogy nem mindig enge
delmeskedünk Isten akaratának, mert inkább engedünk a bűn
kísértésének. Ezért Isten ítéletét érdemeljük.
Ámde hisszük, hogy Isten értünk adta saját Fiát, Jézust és
nekünk az ő evangéliumát. Jézus haláláért Isten bűnbocsátó
kegyelemmel fordul felénk és nem büntet, hanem Atyaként
szeretettel ölel magához minket. Erről szól nekünk az evangé
lium, amelynek összefoglalása így hangzik: „Úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16.)
Isten szerető bocsánata a mienk, ha őszinte bűnbánattal és
bízó hittel fordulunk oda ahhoz a Jézushoz, aki így biztat
minket: Nem foglak vádolni benneteket /Jézusnak ez az ígérete
olyan örömhír, evangélium a számunkra, amely hálaadásra és
köszönetre indít a mi kegyelmes Istenünk felé. Szakái Árpád

IM ÁDKOZZUNK
Istenünk! Köszönjük neked, hogy megmutatod akaratodat parancsola
taid által. Kérünk bocsásd meg nekünk, hogy nem mindig figyelünk
szavadra és gyakran megszegjük akaratodat. Köszönjük az evangéliumot
is, amely által biztatsz bennünket, hogy te kegyelmes vagy hozzánk Jézus
érdeméért. Kérünk szereteteddel adj erőt a neked tetsző életre. Ámen.

ADVENT A HARGITÁN
mindent bevall neki, azt is, hogy
gyermeket vár mástól. Amikor
Gábor keserves kiáltással kirohan
a boronaházból, eltemeti a hóvi
har. A falu a Nagy Romlás igája
alatt él, a Nagy Romlás pedig nem
tűr kiáltást, még hangos szót sem,
s a lavinák hatalmasan sodró ere
jével fenyegeti a tilalmát feledőket.
Réka ezután húsz teljes eszten
deig ássa, ássa tíz körömmel a ha
vat. Keresi a párját. Közben felnő
a lánya is, szakasztott az anyja.
Mindenki öregszik, változik, mi
közben mégis minden a régi. Vince
bácsi éppúgy várakozik, mint az
előtt, csak keserűbben, szomorúb
ban. Imája is inkább jajkiáftás:
„Vedd el tőlünk Uram a hallgatás
kötelességét!” Gábor apja, csuda
látó Zetelaki Dániel pedig átkozódik. Istennel perel, aki-végképp el
hagyta övéit, a hegyek népét, mert
belefáradt abba, hogy megmenté
sükkel kísérletezzék. Dániel vad
átkai mögött a teljes reménytelen
ség, voltaképp a belenyugvás lap
pang. Vince nem adja meg magát.
„A belenyugvás?... A beletörődés?
Rebegjünk hálát is tán a Nagy
Romlásnak? Tarvágást mivel raj
tunk az idő hóhérló keze, magfá
nak valót sem hagy meg belőlünk,

de csak mondjuk türelemmel: meg
nyugvás!”
Réka mégis csodát tesz, megleli
szerelmét, kihozza a hó alól, vij
jogva kering fölötte, életet lehel be
lé, nekiadja a maga tűzmadár lel
két, feltámasztja. Csakhogy, aki a
fagyhalálból jött, fiatal maradt.
Ám aki élt, afölött elszállt az a két
évtized. Nemzedéknyi idő választ
ja el őket. És amikor Réka a lánya
karjaiban látja meg Zetelaki Gá
bort, olyan eget ostromló fájda
lommal átkozza, hogy újra moz
gásba hozza a Nagy Romlást. Ré
kát is, Gábort is örökre eltemeti a
hó. Csupán Kisréka marad meg
vigaszul Vince bácsi, az örök vára
kozó mellett.
Valójában Vince a dráma legtra
gikusabb hőse, ő a falun hagyott,
elárvult öregek prototípusa. De itt,
ebben a közegben a gyermekek el
vándorlása több, mint egyéni tra
gédia. Több és más. Mert aki itt
útrakel, azt fölkapja a szél, és.viszi
az örökös otthontalanságba, szétszóratásba. Am a fiatalnak sem
könnyű: aki fiatal, megszenvedi a
hűtlenséget is, de a hűséget is. Má
ria örök földönfutó, Réka halott.
Nincs segítség, öreg és fiatal be van
zárva a Nagy Romlásba, és a sorsa
merő jajszó, eleven seb, elfolyó vér.

A legbiztosabb
módszer

KÉPMEDITÁCIÓK
A HEGYI BESZÉD
ALAPJÁN

Mt 5 ,4 3 -4 8
Mióta a világ világ, az ember
élete örökös harc benne. Volt idő,
amikor a világtörténelmet is így
jellemezték és tanították: harcok
egymásutánja, háborúk láncolata.
Az emberek és az emberi közössé
gek mindig arra törekedtek, hogy
megszabaduljanak ellenségeiktől.
Erre többféle módszer is kínálko
zott. Á legelső talán az, hogy az
ember elrejtőzött ellensége elől.
A másik, hogy az ember igyekezett
túljárni ellensége eszén. Sokan
egyezkedni próbáltak ellenségük
kel. Mások szövetkeztek egymás
sal, hogy a túlerőt ellensúlyozzák.
Ismét másoknál a veszedelem ál
landó érzete megsokszorozta az
erőt, amit amúgyis állandóan fej
leszteni kellett. A harcban sokszor
arra kényszerült az ember, hogy
vereségét legalább önmaga előtt
győzelemmé fesse át. De mindezek
a módszerek nem tudták megszün
tetni az állandó készültséget és
harcot. Az ellenség száma alig
csökkent, a háború kardja ma is
ott függ változatlanul mindnyá
junk feje fölött.
Pedig van a biztos győzelemnek
egy különleges módszere. Krisztus
Urunk ajánlja ezt a módszert a
Hegyi Beszédben. Ennek a mód
szernek a különlegessége abban
van, hogy nem az ellenségnek kell
megváltoznia, hogy az erősből
gyenge, az élőből holt, a kegyetlen
ből kegyelmes, a közeliből távoli
legyen. Jézus módszere szerint ne
künk magunknak kell megváltoz
nunk. Micsoda óriási változást fel
tételez ez: „Szeressétek ellenségei
teket! Áldjátok azokat, akik tite
ket átkoznak! Imádkozzatok azo
kért, akik üldöznek titeket!”
Ez az egyetlen módszer, amely
valóban megsemmisíti az ellenséget
és biztonságot teremt. A szeretet
olyan erő, amely biztos módon le
fegyverezi, tehetetlenné teszi ellen
ségünket. Nem maga Jézus találta

ki ezt. A hívő ember már évezredek
óta gyakorolta. Hiszen már a Példa
beszedek írója is ezt a módszert
ajánlja: „Ha éhezik, aki gyűlöl té
ged, adj neki kenyeret és ha szomja
zik, adj neki vizet, mert parazsat
gyűjtesz a fejére.” (Péld 25, 21-22)
Első pillanatra nagyon hihetet
lennek, sőt nagyon kockázatosnak
látszik ez a módszer. Szeretni azt,
aki gyűlöl bennünket?! Jót tenni
azzal, aki vesztünket akarja?!
Mindez ellene mond a józan észnek
és az évezredes emberi gyakorlat
nak! Mégis egyedül ez a módszer
tud megszabadítani bennünket el
lenségeinktől. Egyedül ez a módszer
lehet az alapja a kölcsönös megér
tésnek és a‘békés együttélésnek.
Közmondásszerű, hogy a gyűlö
let gyűlöletet szül. A harag haragra
ingerel. A harc ellenállást és ellentámadást eredményez. Ezért nem
tud az ember kiszabadulni ebből
az ördögi körből. Csak a szeretet
tudja megtörni ezt az ördögi kört.
Csak a szeretet tud megálljt paran
csolni a gyűlöletnek és a harcnak.
Bármennyire kockázatosnak is
látszik ez, egyszer ki kell próbálni.
Először talán a családban, vagy a
barátok között. Feszültségek idején
próbáljunk a szeretet és a megbo
csátás útjára lépni. Majd meglát
juk, milyen csodát tud ez teremteni.
Azután elkezdhetjük a gyakorlást
ellenfeleinkkel, később ellensége
inkkel. Először talán meghökke
nést vált ki módszerünk, de a csodá
latos változás itt sem marad el.
Persze kérdés, hogy egyáltalán
képesek vagyunk-e erre. Ha csak
magunkra nézünk, akkor biztos,
hogy nem. De az a Jézus, aki ellen
ségeiért imádkozott a kereszten,
nem csak követelményt állít, ha
nem erőt is ad annak teljesítésére.
Ha őreá figyelünk, ha vele járunk,
az ő erejével rá tudunk lepni az
ellenség szeretetének erre a csodát
teremtó útjára.
Selmeczi János

„A H A Z A M IN D E N E SE *
A 19. század elején is a „rendi
állapot” bénította meg hazánk fej
lődését. A reformkori Magyaror
szágot a Bécshez hű nemesség, a
kis létszámú polgárság, és a min
den terhet viselő jobbágyság jelle
mezte. A felelősséget, a nemzet
sorsáért aggódás, a haladás a ha
zafias szellemű középnemesség so
raiban jelentkezett. Sokoldalúan
szolgálta a nemzet fejlődését az
evangélikus Berzeviczy Gergely
mellett a református Fáy András
is: nemcsak a református egyház,
hanem a magyar protestantizmus
és a nemzet büszkesége, az iroda
lom, a nevelés, közművelődés,
közgazdaság területén működött,
de tevékenyen résztvett korának
egyházi életében is. Reformtevé-

A dráma: rekviem, siratóének,
szertartás. Új gyöngyszem a nagy
magyar drámák láncolatában, Ka
tona Bánk bánja, Madách Tragé
diája. Németh László Széchenyije,
Illyés Tiszták-ja mellett. És ami
egészen újszerű: költői nyelve a
nép egyszerű kifejezőeszközéből
építkezik, úgy emeli magasba ezt a
keresetlen tiszta nyelvet, hogy sem
mi modorosság, csinálmány, de
még stilizáltság sem fordul elő. Ezt
a művet a Hargita népe is megérte
né - ha láthatná. A költői kép, a
metafora, a kétségtelenül meglévő
népi szürrealizmus ugyanarról a
tőről fakadt, mint a népdal szim
bolikája, szürrealizmusa. Igazi re
mekművet, nagy nemzeti drámát
alkotott Sütő András, és vissza
hozta a színházba a már-már elve
szettet:, az előadás szertartásjelle
gét, közösségformáló erejét.
Végezetül a művészek dicséreté
vel sem maradhatunk adósak: Kubik Anna eleven erővel, szín- és
ámyalatgazdagsággal boszorká
nyos Árvái Rékát varázsolt elénk,
Sinkovits Imre megrendítő, lányát
vesztett apa volt, s egyben minden
gyötrő gondolat és panaszos jaj
kiáltás kifejezője, modem Tiborc;
Agárdi Gábor pedig méltó társa,
mint átkozódó ellenpólus. A dara
bot Sik Ferenc rendezte a népi já
ték hangulatához hűen, és a szer
tartás katartikus komolyságával.
Bozóky Éva

kenységével egy évtizeddel meg
előzte Széchenyi Istvánt. Tudása,
képzettsége nagyszerűen egyesült
gyakorlatiasságával.
1786. május 30-án, Kohányban,
Zemplén megye egyik félreeső kis
községében született, középnemesi
családból. A patinás Sárospatakon
volt diák 1793-1798-ig, majd Po
zsonyban folytatta tanulmányait.
Ügyvédi képesítést szerzett, de job
ban vonzotta az irodalom és a kö
tetlen közéleti szereplés. 1810-től
1818-ig Pest vármegyénél volt hi
vatalnok, majd az 1832/36. évi or
szággyűlésen volt Pest vármegye
egyik követe. Közéleti szereplésé
nek célja ez volt: a magyart mű
veltté és vagyonossá tenni. A Kis
faludy Társaság első igazgatója, és
az MTA tagja volt. A középne
messég prózaírója volt. Irodalmi
műveit három csoportra lehet osz
tani: szépirodalmi (pl.: „Béltekj
ház”; meséi), nevelési (pl.: „Nőne
velés”) és politikai (pl.: cikkei s
magyar nyelvű színjátszásról) tár
gyúakra. Á „Regélő” munkatársa
közé számította. Nem törte meg a:
1848/49-es forradalom és szabad
ságharc leverése, hanem továbl
dolgozott.
Megalapította a Hazai Első Ta
karékpénztárt. Foglalkozott eg]
életbiztosító társaság létesítésével
Humánus és nemzetgazdasági re
formokat tervezett. Javaslatoka
készített az adóügyek célszierű ren
dezésére. Osztálykorlátai ellenéri
is, javítani akart szeretett népe sor
sán. Nem rajta múlt, hogy szél
terveinek csak egy részét valósít
háttá meg.
Széles körű társadalmi életet élt
írókat, politikusokat, művészeket
vármegyei tisztviselőket, protes
táns lelkészeket fogott össze í
nemzeti célok érdekében.
Népének szolgált Fáy Andrá
egyházán keresztül is. A pesti re
formátus egyházközség fokuráto
ra volt. 1842-ben kiadott „Óramű
tató”-jában a Pesten felállítanál
közös protestáns főiskola tervé
népszerűsítette. A teológiai ráció
nalizmust képviselte. Az evangéli
kus és a református egyház testvé
rí, gyakorlatias együttműködésé
nek agilis képviselője volt.
Ha Széchenyi István a nemzet
akkor Fáy András a társadalor
lelkes munkása, „a haza mindene
se”, „conservatív reformer” volt,
jövőbe világitó fáklya.
1864. július 26-án halt meg, Pes
ten.
Hatása ösztönző erővel éri el
jelen nemzedékét is: tág hatósugí
rú, felelős szolgálatra!
g |
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A TISZTES ÉLETVITEL
Lehet, hogy ez a cím főleg a
fiatalabb nemzedék közül meg
rémít egyeseket. Ezért mindjárt
kezdetheti meg kell mondanom,
nem a nyárspolgári életforma
dicséretéről lesz szó. Mi idősek
emlékezünk még arra, hogy a
„tisztes élet” hangzatos formu
lája mint vált egy időben leplező
takarójává egy egyedeiben és
társadalmilag is erkölcsi problé
mákkal küzdő és leterhelt hazug
magatartásnak. Értsük azért így
ezt a címet: tiszteletet eredmé
nyező életvitel. A Krisztusban
hívőknek olyan életfolytatásáról
van tehát szó, amely az emberek
részéről, sokszor talán éppen a
nem hívők részéről tiszteletet,
megbecsülést vált ki. Azért is
említem külön, szándékosan ez
utóbbiakat, mert életvitelünket
igazán ők tudják mértékre tenni,
hiszen bizonyos vonatkozásban
más szempontok és normák sze
rint értékelnek, mint mi.
Erre az életfolytatásra a Bibli
ában, főleg az apostolok levelei
ben számtalan útmutatást, taná
csot és parancsot találunk. Gon
doljunk csak az apostoli levelek
intelmeire. Közülük egyet mégis'
külön is szeretnék kiemelni,
mert belőle nyilvánvalóan lát
szik, mit is értsünk tisztes életvi
telen. „Tartsátok becsületbeli
dolognak, hogy csendesen élje
tek, a magatok dolgát végezzé
tek, és saját kezetekkel dolgoz
zatok, ahogyan elrendeltük nek
tek. A kívülállók iránt tisztessé
gesen viselkedjetek, és senkire se
szoruljatok rá.” (I. Thesszalonika 4.11-12.) Az életvitel mindig
gyakorlat, ezért szeretnék most
nagyon gyakorlati lenni, még
sem akarok valamiféle törvé
nyeskedésbe beleveszni. Két vo
natkozásban próbáljunk azért
tájékozódni, mondhatnám azt
is, hogy az idézett igehelyből
származó két nézőpont szerint.
A tisztes életvitel erkölcsi jel
lemzője a becsület. Ez a nem
kimondottan bibliai kifejezés és
fogalom kétféle erkölcsi vonást
és értéket foglal össze. Szűkebb
értelemben jelenti azt a hűséges,
állhatatos magatartást, amely
kötelességét mindig a tőle telhe
tő legjobban igyekszik tóyesíteni
s ragaszkodik az igazsághoz és
magát ahhoz szabja. Tágabb ér
telemben pedig a világi értelem
ben vett erkölcsi feddhetetlensé
get jelenti kezdve, a családi élet
tisztaságától egészen a felsőség
hez való helyes viszonyig. Ebben
az értelemben hozzá tartozik a
keresztyén ember egész, világi
értelemben vett igazsága, az,
hogy ő hitének következtében az
írott és íratlan emberi törvények
hű betöltője. Erre az életfolyta
tásra az apostoli levelek majd
nem mindegyijce int és figyel
meztet. Csak bele kell tekinte
nünk az Efezusi, Kolossé-beli,
az I. Thesszalonikai vagy Péter
I. levelekbe, s olyan bőséges út
mutatást és intelmet találunk
bennük, hogy, azonnal értjük:
valójában az élet egész területé
ről van szó. Más ez, mint a világi
törvények szigorától való féle
lem, vagy az emberi, társadalmi
szokásokhoz való ragaszkodás.
Felismerése ez Isten emberi éle
tünkre való bölcs és jó akaratá
nak s életünknek ehhez való iga
zítása. Annak hálás felismerése,
hogy az életünk jó rendjét védő
írott és íratlan emberi törvény
Isten gondviselésének eszköze, s
a neki megfelelő életfolytatás az
egyetlen helyes, Istennek tetsző
magatartás.
A tisztes életvitel tartalmi jel
lemzője a munka. Hogy az az

emberi életet kitöltő tartalom
egyik legfőbb része, azt korunk
ban • általában természetesnek
tartjuk. Gondoljunk azonban
csak arra, hogy az ókorban a
munka, főleg a kétkezi, általában
lenézett dolog. A rabszolgák
kényszerű feladata. Szabad em
ber igyekezett menekülni tőle. •
A keresztyénség újat éppen az
által hoz ezen a téren, hogy azt
az őt megillető helyre teszi, azaz
megbecsüli. Hozzá kell tennünk
még ehhez azt, hogy mindezt
Krisztus közeli visszatérésének
Varasa közben! Azaz, a végtörté
net közeire való várása sem bé
nítja munkátlanná az apostoli
kor keresztyénéit s nem teszi őket
munkakerülővé, sőt inkább
munkás életre indító erővé lett
számukra. Nem kell bizonygat
ni, hogy korunkban a munkában
való helytállás az egész világon
tiszteletet, megbecsülést eredmé
nyez. Abban a társadalomban
pedig, amely a munkát teszi az
ember egyik értékmérőjévé, és a
munkához való jogot az alapve
tő emberi jogok közé tartozónak
látja, sokkal inkább érvényes ez.
Ha pedig egy társadalom pusz
tán világi szempontok alapján
ilyen magasra értékek a munkát,
hogyan ne értékelnénk mi ke
resztyének igazán magasra, mi
kor magától Jézustól tanuljuk
ezt? Elég gondolnunk János 5,
17.-re: „Az én Atyám mind ez
ideig munkálkodik, én is mun
kálkodom.” Tudjuk, hogy a
munka elsősorban is a magunk
ról és a hozzánk tartozókról való
gondoskodás eszköze, de éppen
ez által válunk magunk is Isten
gondviselésének eszközeivé és ré
szeseivé. Csodálatosan nagy do
log az, hogy általa a gondviselő
Isten munkatársai leszünk!
A Szentírás olvasása közben újra
és újra látnunk kell, hogy ez a
kenyérkereset egyetlen helyes
módja. „Aki nem dolgozik, ne is
egyék” - mondja az apostol. (II.
Thesszalonika 3,10.) És nem vé
letlen, hogy nemcsak ezen a he
lyen hivatkozik munkás életére,
hanem az efezusi gyülekezet
presbitereitől való végső búcsú
jakor is munkás kezét mutatja
fel. (Cselekedetek 20,34.) Évszá
zadok távlatában olvasva is úgy
tűnik, ezek a kemény munkában
kérgesedett kezek tiszteletet pa
rancsolnak.
Nekünk keresztyéneknek a
munkáról szólva nem szabad fi
gyelmen kívül hagynunk azt a
felismerést sem; hogy az eszköz
is a szociális értelemben vett jó
cselekvésére. Más szóval szolgá
lat is. „...Saját keze munkájával
szerezze meg 6 javakat, hogy le
gyen mit adnia a szűkölködőknek” (Efezus 4,28.) - írja ugyan
csak Pál apostol. Tény, hogy a
modern korban, de a munka
szociális vonatkozásai megma
radnak akkor is, ha ez nem ilyen
közvetlenül egyszerűen látható.
Munkánk gyümölcséből része
sednek mások is. Nekünk ke
resztyéneknek éppen azt kell lát
nunk, hogy ezzel is Isten hoz
zánk hajló szeretetéből tudunk
másoknak juttatni, még ha csu
pán morzsákat is. Vele tehát
szolgálni tudunk.
Gondolom, hogy az eddigiek
ből kitűnik, hogy a tisztes életvi
tel oka és célja nem az, hogy
tiszteletet szerezzen számunkra.
Igazi oka az, hogy a gondviselő
Isten helyes és jó akaratát felis
merve ahhoz szabja magát és így
igyekszik csendes munkában
szolgálni. Ha ez számára tisztele
tet eredményez, az már másodla
gos eredmény csupán.

A zL V S Z
főtitkára
Budapesten

Dr. Nagy Gyula
püspök
genfi útja

Gunnar Stálsett, a Luthe
ránus Világszövetség főtitká
ra június 6-11. között Buda
pesten tartózkodik. Hivatalos
útja során több megbeszélést
folytat. Június 8-án a Bécsi
kapu téri gyülekezetben a de.
11 órás istentiszteleten szol
gál. .

Május 29. és június 1. között
G enfben tett hivatalos látogatást
Dr. Nagy Gyula püspök. Felke
reste a L utheránus Világszövet
ség központját és m egbeszélést
folytatott G unnar Stálsett főtit
kárral budapesti látogatásáról.
Másfelől részt vett az Európai
Egyházak Konferenciája (EEK)
Tanulmányi Bizottsága ülésén.
Ez a tan ácsk o zás az 1986 utáni
évekre vitatta meg az EEK teoló
giai m unkaprogram ját és ajánlá
sokat dolgozott ki az EEK szep
temberi, Skóciában tartandó
nagygyűlésére.

(Útjára lapunk későbbi szá
mában visszatérünk.)

. Az igazi szeretet azonban nem csupán be
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Lelkészképesítő vizsga
a Déli Egyházkerületben
A Déli Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága 1986. május 14-15én tizennégy, segédlelkészi évüket kitöltött lelkészünket, lelkészi munka
társunkat vizsgáztatta le és adta át nekik a Lelkészi Oklevelet.
Oklevelet kaptak: Aklan Béla Sándor (Nagyszénás), Bakay Péter (Bé
késcsaba), Brebovszkyné Pintér Márta (Pilis), Deméné Gede Erika (Szarvas-Újtemplom), Dr. Inotay Lehel (Bp.-Rákoskeresztúr), Kari Jánosné
Csepregi Erzsébet (Sárszentlőrinc), Koczor Tamás (Gyón-Dabas), Kos
kai Erzsébet (Egyházaskozár), Luptákné Hanvay Mária (Kiskörös),
Mekis Ádám (Ácsa), Smidéliusz Zoltán (Súrd), Szeverényi János (Geren
dás), Tamásy Zoltán (Csővár) és Verasztó Sándor (Apostag).
Életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük.

így kezdődött
az európai Isten váltja
a munkásokat,
keresztyénség de folytatja a munkát
- hol tart ma?

széd, hanem élő megbizonyító cselekedet:
Krisztus beszédének megtartása. Az ilyen
szeretet harcol és győz. Mert az igazi sze
retet mindent megtesz s örömmel elszen
ved azért, akit szeret.
(Luther)

________•

______
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A Keresztyén Békekonferencia
vezetőségének nyilatkozata
Mély részvéttel és döbbent aggodalommal kisérte a Keresztyén Békekonferencia figyelemmel a szovjetunióbeli Csernobil atomreaktorában be
következett baleset fejleményeit. Imáinkban velük vagyunk: az érintett terü
let keresztyénéivel, egyházaival é s egész népességével: hangot adva szoli
daritásunknak é s együttérzésünknek mindazok iránt, akiknek a baleset
következtében szenvedniök kellett.
tragikus esem ény ism eretében a föld minden lakójának - hívőknek és
nem-hivőknek e g y a rá n t-m é g világosabban meg kell látnia, milyen sebez
hető is a mi bolygónk, milyen veszélyek leskelödnek rá. Mi úgy tekintünk
a tö rtén tek re- ahogyan azokat Mihail Gorbacsov is láttatta - „mint vészjel
re, egy újabb, szörnyű figyelmeztetésre a tekintetben, hogy az atomkorszak
űj gondolkodásmódot é s új politikai módszereket követel m eg”. Csernobilban az emberi ellenőrzés korlátáit elsöprő m agenergia rettenetes ereje
ismét leplezetlenül tárult elénk. E napokban a világ minden táján kezdenek
a népek ráébredni, milyen iszonyú következményekkel járna egy atomhá
ború. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tudomány nem rendelkezik olyan ism ere
tekkel vagy eszközökkel, amelyekkel az effajta katasztrófán úrrá lehetne.
S ez a tény megmutatja, milyen következmények zúdulnának ránk egy
„korlátozott atomháború” esetében is, s hogy az em beriségnek óvatosab
ban é s alázatosabban kell bánnia a nukleáris energia minden megjelenési
formájával.
Mi, a Keresztyén Békekonferencián, abban reménykedünk, hogy a Szov
jetunió konkrét javaslatai nagyobb és valós biztonsághoz vezetnek, az
egész em beriség javára. Üdvözöljük a nemzetközi együttműködés m egerő
sítésére, az információ cseréjére, a nukleáris energia békés felhasználását
szolgáló területeken bekövetkező szükséghelyzetekben a kooperativ és
kölcsönös segítségnyújtásra tett javaslatot. Támogatjuk azt a kívánságot,
hogy a Nemzetközi Energia Bizottság szerepe erősödjék, továbbá, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezete é s annak speciális szervei aktívabban kap
csolódjanak b e az ügybe, fogalmazzanak meg a jövőre érvényes biztonsági
rendszabályokat. Mindenekfelett pedig üdvözöljük a Szovjetunió azon dön
tését, hogy 1986. augusztus 6-ig meghosszabbítja az ürfegyverkisérletekre
vonatkozó egyoldalú m oratórium át
Felhívunk minden egyházat és keresztyént, érvényesítse befolyását, has
son oda, hogy valamennyi atomhataiom ráébredjen Isten é s em ber előtti
felelősségére és tartózkodjék a jövőben mindennemű ürfegyverkfsérlettől.
Arra kérünk minden jószándékú em bert a világon, buzdítsa az Egyesült
Államok korm ányát hogy fogadja el a nukleáris kísérletek leállítására
vonatkozó javaslatot.
Gorbacsov úr javaslata a Reagan úrral való mielőbbi találkozásra vonat
kozóan - Európa bármely pontján, avagy Hirosimában - m esszemenő
tám ogatást igényel.
Legyünk egyek az imádságban é s szolidaritásban mindazokkal, akik
keresik a módját annak, hogy bolygónkon megöriztessék az élet szentség es ajándéka; mindazokkal, akik a békéért fáradoznak é s imádkoznak.
1986. május 16.
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Jer.Sir.3:55-57: „Segítségül hívtam nevedet, Uram,
a verem mélyéről.
Meghallottad szavamat: Ne fogd be a füled
sóhajtásom é s kiáltásom előtt!
Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád,
igy szóltál: Ne félj!”
Dr. Lnbomir Mirejovsky
főtitkár

Dr. Tóth Károly
püspök, elnök

Dr. Filaret
kijevi és galíciai metropolita,
a Folytatólagos Bizottság
elnöke

ApCsel 18,24-28
Ebben a missziói tudósításban
két fontos tanulság van számunk
ra. Az első az a felismerés, hogy az
induló egyház élete nem volt egysí
kú, uniformizált. Ilyenné, sajnos,
később vált. Az első század gyüle
kezeteiben, szerte a római biroda
lomban, meglepő változatosság tá
rul elénk mind az egyes keresztyén
életében, mind a gyülekezetek lel
kiségében. Hasonlatul szolgáljon
mai életünkből egy parképítő vál
lalat munkájaként tereinket ékesí
tő ezer és ezer egyszínű tulipán és
kontrasztként a mezők színpom
pás, tarka-barka, számtalan fajtá
jú színű és illatú virágszőnyeg ké
pe. Pál idején ez volt a helyzet.
Érdemes elolvasni Apollós jellem
zését a szövegben. Egyfelől: „éke
sen szóló, az írásokban jártas, Jé
zusról szóló igéket helyesen taní
tó” volt. Másfelől: „csak János keresztségét ismerte”. Azaz még nem
értette meg a keresztség igazi értel
mét - gondoljunk a római levél
hatodik fejezetére! - mint a Krisz
tus Jézusban való halálunkat és a
Jézus Krisztussal való feltámadá
sunkat.’ Isten gondoskodó szerete
téből ismét a kedves házaspár dol
ga lesz, hogy „alaposabban ma
gyarázzák meg néki az Isten útját”.
Apollós ezután átjön Európába s
Korinthusban olyan nagy erővel
tanúsítja, hogy Jézus a Krisztus,
hogy nagy segítségére volt azok
nak, akik „a kegyelem által hívők
ké lettek”. Bizony, az egyház egy
sége a Lélek egysége és nem külső
uniformis tanban, viselkedésben,
életvitelben. A Lélek által valljuk
Krisztusnak Jézust és az 0 növek

vő megismerése bennünk a Lélek
munkája!
A második tanulság pedig Isten
országának rendje. Jézus tanította
első tanítványait arra, hogy más a
vető és más az arató (János 4,37).
Könnyű leckének tűnik, pedig éle
tünk végéig tanulgatjuk. Pál értet
te. Gyönyörű az a formula, amely
ben kifejezi a fiatal és rendkívül
tehetséges Apollóshoz való szemé
lyes viszonyát: „én ültettem, Apol
lós öntözött” I Kor 3,6 szerint. De
- azonnal hozzáfűzi az apostol! a növekedést adó Istené a dicsőség!
Aki tudja, hogy egy-egy gyüleke
zetben manapság is mekkora bajt
okoz ennek a jézusi rendnek elfe
lejtése, az bizony meghatva olvas
sa az öregedő apostol eligazító,
bölcs mondatát: én ültettem, a má
sik öntözött, egymást váltjuk a
szolgálatban és így van ez rendjén
a szolgálat Urának akarata sze
rint. Nem lehet kijátszani egymás
sal szemben munkáikat, mindket
tő nélkülözhetetlen. De ne erre fi
gyeljünk, hanem a növekedést
ajándékozó Úrra! Magam is „ta
karítottam be” olyan kévét, amely
hez váratlan jutottam elődöm
munkája áldásaként. Sokkal több
ször vigasztal az, hogyha gyakran
semmit sem látok, mégsem hiába
való a munka, majd az utód megtapasztalja a gyümölcsszedés örö
mét.
Ne légy szeretetlen, ha valaki
másként hisz és másként formálja
életét, csak szeresse Jézust! Viga
szod és elkötelezésed legyen, hogy
más a vető és más az arató...
Balikó Zoltán

B em utatjuk tem p lom ain kat

Lovászpatona
Hazánk legrégibb evangélikus
temploma - egyik legjelentősebb
falusi műemlékünk. Ez a várfallal
körülvett templom sok évszázad
zivataros történelmének tanúja
volt. A templomhajó torony felé
eső része már a 13. században is
állt. A templom ekkor még a mai
nál jóval kisebb volt. A 14—15. szá
zadban jelentősen bővítették.
A török hódoltság idején a temp
lom károkat szenvedett, de az
1711 -es nagy renováláskor teljesen
helyreállították. 1868-ban ismét fe
lújították, a legutolsó renoválást
pedig az Országos Műemléki Fel
ügyelőség végezte el 1978-ban.
A templom az átépítések és bővíté
sek során szépen megőrizte a kü
lönböző korok építészeti jellegze
tességeit, így találunk rajta román
stílusú, gótikus és múlt századi
részleteket egyaránt. Értékes a fá
ból készült festett karzat, a 18. szá
zad elejéről származó barokk mű
emlék-oltár és a mögötte lévő, tég
lából épült szószék-építmény.
A templom körül valamikor teme
tő is volt.
Hogy evangélikus elődeink mi
kor vették birtokukba, pontosan
nem tudjuk. Pápa körül a protes
tantizmus 1535 körül kezdett meg
jelenni és kibontakozni - ennek
hatása minden bizonnyal Patonán
is érződött. Az biztos, hogy 1616ban már kálvini, 1622-ben pedig
lutheri szellemben hangzott az ige

a templom szószékéről. Ettől kezd
ve mindig az evangélikusok voltak
a templom tulajdonosai.
Akár egyéni utazáskor, akár
csoportos gyülekezeti kirándulás
alkalmával érdemes erre egy kis
kitérőt tenni és rövid időt itt tölte
ni. A patonai templom nem nyű
gözi le a látogatót hatalmas mére
teivel, vagy túláradó pompájával.
Nagy hatást gyakorol mégis min
denkire, aki értékelni tudja az elő
deinktől örökségként ránkmarádt
apró szépségeket és aki belegon
dol, hogy e falak között immár
több mint 700 esztendeje hangzik
az isteni szeretet evangéliuma.

Evangélikus Élet 1986. június 1.
ISTENTISZTELETI REND
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„Aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki tite
ket elutasít, az engem utasít el, és aki engem elutasít,
az azt utasítja el, aki elküldött engem.” Lk 10,16
WkSáMtM* - „Áldott legyen Isten, mert nem utasí
totta el imádságomat, szeretetét nem vonta meg
tőlem” Zsolt 66,20 (Jn 16,24 - Lk 16,19-31 - Zsolt
37.1- 21). Számunkra az a legnagyobb ajándék,
hogy Krisztus közelségét megtapasztalhatjuk. Szól
és válaszolhatunk, szeret és rábízhatjuk magunkat,
velünk vándorol és követhetjük Őt. Közelsége erő
forrás: megismerhetjük önmagunkat, újulhat a hi
tünk, rendeződhetnek emberi kapcsolataink. Csak
akarjuk elfogadni!
nftffft - „O Isten, te vagy Istenem, hozzád vágya
kozom! Utánad szomjazik lelkem” Zsolt 63,2 (Jn
7,37 § 2Tim 3,14-17 - 5Móz 4,25-49). Ne csapjuk
be magunkat: nemcsak szomorúságban, elesettségben, magányban, temetőben van szükségünk Reá!
Nélküle az örömünk sem teljes, az otthonunk is
üresebb, az életünk is sivárabb. Mindenkor keres
hetjük Őt, és meg is találhatjuk, - mert Isten is
találkozni akar velünk!
m p i - „Hat napon át dolgozz, és végezd mindenfé
le munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az
Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz
azon” 2Móz 20,9-10 (Zsid 4,10 - Jer 36,1-32 - 5Móz
5.1- 22). Vannak, akik túlhajszolják magukat a mun
kában, és vannak, akik tehernek érzik. Vannak, akik
csak kenyérkeresetet látnak benne, és vannak, akik
szolgálatra alkalmat is. Vannak, akiknek az ünnep
csak pihenőnap, és vannak, akiknek Isten előtti feltöltekezés is. Hová soroljuk magunkat?
SZEROA - „Félni fog a föld, és elcsendesül. Mert
ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az
alázatosoknak” Zsolt 76,9-10 (ÍJn 4,17 - Mt
9,35-10,7 - 5Móz 5,23-33). Isten naponkénti ítélete

alatt és végső ítélete előtt, félelmek és reménységek
között élünk. A holnapunk ma dől el, a jövőnk
jelenünkön múlik, Isten elé itt kell készülnünk. De
soha sem egyedül. Társaink vannak. Ne engedjük el
egymás kezét! így reménységünk is sokkal több lesz
félelmeinknél. S talán Isten sem vet el magától!
CSÜTÖRTÖK - „Azt mondta testvéreinek Ruben:
Ne ontsatok vért!” lMóz 37,22 (Mt 26,52 - Jer
8,8-11 - 5Móz 6,1-9). Nekünk mindig kiáltanunk
kell izzó gyűlöletben, szétzilált kapcsolatokban, éle
tet fenyegető katasztrófában, esztelen vérontásban.
Nekünk mindig az életet teremtő, a békét munkáló,
az embereket hordozó Isten hangját kell visszhan
goznunk. Nemcsak sikoltó szájjal, - de gyógyító
kézzel, másokért dobbanó szívvel, cselekvő szeretet
tel.
PÉNTEK - „Te, Uram, megáldod az igazat, körülve
szel kegyelmeddel, mint pajzzsal” Zsolt 5,13 (Ef 6,16
- Ez 3,22^-27 - 5Móz 6,10-25). Nézzünk magunkba:
Isten megtartó áldásából és megmentő kegyelméből
élünk. Abból a valóságból, hogy Krisztus nekünk is
megszületett, értünk is meghalt és feltámadt, ben
nünket is megajándékozott Lelke erejével. Nézzünk
szét: mennyien várják, hogy az Ő áldásával és ke
gyelmével éljünk, ne csak elfogadjuk, - tovább is
adjuk. Vegyük végre komolyan, hogy Krisztus által
Istenhez tartozunk, és egymáshoz!
SZOMBÁTf - „Mindenben azon az úton járjatok,
amelyet megparancsolt Istenetek, az Úr, hogy élhes
setek” 5Móz 5,33 (Jn 12,26 - Lk 13,22-30 - 5Móz
7,6-15). De sokszor kerül életünk zsákutcába, vezet
szakadék szélére, fut Istentől és embertárstól távolo
dó magasságba. Pedig nem kell. így lennie. Isten
mindenki szívébe írt akaratával, Jézust útként is adó
szeretetével, Szentlelke pásztorolásával életre vá
lasztott!
Eszlényi László
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Budapesten, 1986. Június 1 -én
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11
(úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6
Hafenscher Károly. Fasor de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán, du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa
György út 7. de. fél 9. (úrv.) Muntag Andorné. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza
Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Kértész Géza Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.)
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla
Vajda Péter n. 33. de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
Zugló de. 11. Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de.
8 . Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
(úrv.) Reuss András. V ád út 129. de. negyed
10. (úrv.) Zoltai Gyula. Frangepán u. 43. de.
8 . Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy Lajos.
Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet.
Soroltsár-Üjtelep de. fél 9. Pintérné Nagy
Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.) Havasi
Kálmán. Pestlőrinc Szemere-telep de. há
romnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kispest
de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rá
kospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád.
Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9.
Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay
Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rá
koshegy de. 9. (úrv.) Inotay Lehel. Rákoscsa
ba de. 9. Kósa Pál. Rákosliget de. 11. (úrv.)
Kosa Pál. Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.)
Inútay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Scholz László,
de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre,
du. 6. (úrv.) Szebik Imre. Torockó tér de. fél
9. (úrv.) Szebik Imre. Óbuda de. 10. (úrv.)
G örög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de.
9. Takács József, de. 11. Takács József, dü.
fél 7. Kőszeghy Tamás. Modort u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás.
Kelenföld de. 8. Missura Tibor, de. fél 1.0.
(családi) Missura Tibor, de. 1 1 / (úrv.)
szuppl.: Csepregi András, du. 6. Missura Ti
bor. Németvölgyi út 138. de. 9. szuppl.: Csep
regi András. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István.
Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillag
hegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél í 1.
Mezősi György.

Nürnbergi evangélikus én ek k ar
hangversenyei egyházunkban
A Nürnberg-Mögeldorfi Evangélikus Egyházi Énekkar Eckar Grasser karnagy vezetésével hazánkban május 22. és 31. közötti körútja
során a következő hangversenyeket adta gyülekezeteinkben:

Sopron: május 22.
Pécs: május 24.
Békéscsaba: május 27.
Budapest-Fasor: május 29.

Budapest-Vár: május 31.
A neves nyugatnémet evangélikus énekkar Schütz, J. S. Bach,
Mendelssohn, Brahms, és Max Reger műveiből adott elő, istentisztelet
keretében.

HAZAI ESEMÉNYEK
ZENÉS ÁHÍTAT
lesz Kőszegen június 8-án,
vasárnap délután 6 órakor.
Orgonái:
A r n o S c h ö n s te d t

(Herford, NSZK)
Műsorán - többek között Buxtehude és Bach művei.
Igét hirdet:
Ittz é s Já n o s

ugyanennek a témának
megfogalmazása Bach:
h-moll miséjében. A
mélyről felszakadó béke
vágy szólalt meg a „Zúgj hullám”
kezdetű néger spirituálé feldolgo
zásában. S végül a Bálint József
karvezető által irányított kórus
Kodály Zoltán: Te Deumával ér
kezett meg a mába.
Tudjuk, hogy a nagytarcsai bé
kegyűlés nem volt „világrengető”
esemény, bár a rendezvénynek ran
got adott, hogy külön táviratban
köszöntötte a békegyűlés résztve
vőit Barabás Miklós, az Országos
Béketanács főtitkára. Az esemény
jelentőségét nem akarjuk túlérté
kelni, de alábecsülni sem. Szép pél
dája és bizonyítéka volt annak,
hogy a béke ügyében hogy lehet
összefogni helyi szinten is minden
erőt. Egy kicsiny építőkocka volt
ez a megmozdulás a világbéke ha
talmas épületéért.
Gáncs Péter

A béke építőkövei

detett nemzetközi békeév
jegyében a nagytarcsai Ta
nács és Hazafias Népfront
békegyűlést hirdetett a Falumúze
um kertjében kialakított hangulatos
szabadtéri színpadra. Az esemény
a falu lakosságának minden rétegét
megmozgatta. Szavalatokkal, dal
lal, tánccal fejezték ki közös vágyu
kat a kisóvodások, az általános is
kola tanulói: „Békét akarunk!”
, Aktívan részt vállalt a békegyű
lés előkészítésében, szervezésében
és programjában a helyi evangéli
kus gyülekezet is. Csimáné Pócsa
Anna tanácselnök és Tóth Imréné
HNF titkár mellett Gáncs Péter
lelkész is elmondta gondolatait a
békeévről. Kiemelte, hogy a ke
resztyén embereknek ősi küldetése
a békevágyj megszólaltatása és a
külső-belső 'béke konkrét munkálása. A feltámadott Jézus első sza
va, köszöntése húsvét után ma is

kötelez: „Békesség néktek!” Jézus
többek között azokat nevezi bol
dogoknak, akik békességet terem
tenek. A megtalált belső békesség
tesz szabaddá, hogy áldozatokat is
vállalva küzdjünk mások békéjé
ért, az egész világ békéjéért. Han
got adott örömének, hogy a béke
gyűlésen a helyi gyülekezet is lehe
tőséget kapott arra, hogy sajátos
eszközeivel hozzájáruljon a béke
megteremtéséhez, megőrzéséhez és
továbbadásához. Ezt a sajátos
színt jelentette a gyülekezet „Jubi
late” ifjúsági énekkarának szolgá
lata, akik rövid egyházzenei ke
resztmetszetet adtak a békevágy és
a megtalált békesség örömének ki
fejeződéséből. Először az ősi, kö
zépkori „Dona nobis pacem” kez
detű latin kánon csendült fel, majd

Kedves halála
Annyira megrázott, hoy évtize
dek múltával is megborzongok, ha
eszembe jut. M ert szeretem Isten
minden teremtményét és bármelyik
elvesztése éppen úgy tud fájni mint
egy jó barát halála.
' - Nagyapa, mesélj nekem Ked
vesről, akit annyira szerettél - , kö
nyörögtem azon a vasárnap délután
a kerti kispadon.
Egy darabig úgy tett, mintha nem
hallaná kérésemet, de aztán mégis
beszélni kezdett.
- Amit neked most elmondok,
j azt vedd kitüntetésnek, mert ez a
I történet igaz és olyan mélyről ho
zom most neked elő, ahová az em
ber csak a legnagyobb titkait vagy
fájdalm át rejti. Vedd különleges

pillanatnak, ha most életre keltem
Kedves halálát és őrizd meg a szí
vedben, és csak annak az embernek
mondhatod el, akiben igazság lako
zik és hozzáteheted azt is, hogy D o
ma András csak egyszer sírt életé
ben, amikor Kedvest elveszítette.
Azzal lehunyta a szemét és egy
ideig hallgatott, m ielőtt megszólalt
volna, mint azok az emberek, akik
olyan világban járnak, ahová csak
a beavatottak követhetik őket.
—Négyesztendős volt, amikor
megvettem. Szálló Szellő volt a ne
ve, de én csak Kedvesnek hívtam.
Elküldtem betörni, hogy engedel
mességre tanítsák, aztán visszake
rült hozzám. Apró ravaszságainkra
kölcsönösen rövid idő alatt rájöt
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9. Mascagni operája. 1(L Pottyanni. 11. Rizspálinka. 13. Czuczor Gergely írói
álneve. 14. Latin és. 15. Újdonság gyümölcsből, zöldségből. 17. Becézett női név.
20. Első osztályú. 21. Ismeretterjesztő társulatunk. 23. Szóösszetételek előtagja
ként belső, belüli a jelentése. 25. Ez az alkohol borszesz.
FÜGGŐLEGES: 1. Római hatos. 2. Akta. 3. Bach 3. (D-dúr) zenekari szvitjének
híres tétele. 4. Viz folyik belőle. 6. Szovjet városka Kisinyovtól északra (CSEMA).
7. Iskolai büntetés. 8.... Nevada (hegység Spanyolországban). 12. L i s z t n a g y sz a b á sú
o ra tó riu m a . 14. L is z t le g g y a k ra b b a n e lő a d o tt e g y h á z i m ű v e . 16. Festmények pufók
arcú angyalkája. 18. A röfnél
rövidebb (kb. 60 cm hosszú)
3
4
L
§
6
mérték. 19. Ugyanott - is
mert latin szóval. 22. Utazás
T ~
sal kapcsolatos. 24. Omszk
folyója. 26. A pincébe.
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Beküldendő vízsz. 1.,
függ. 12., 14. nyüt levelező
lapon, a Szerkesztőség címé
re: 1088. Bp., Puskin u. 12.
Előző rejtvényünk (ápr.
20.) helyes megoldása: Ke
menesalja, Kis János, Bú
csúzás, Fohászkodás. Szer
kesztőségünkbe 39 helyes
megoldás érkezett be.
Könyvjutalmat
nyert:
Farkas Tamás Pécs. G ratu
lálunk.
M ostani rejtvé
nyünk beküldési határideje:
június 8.

tünk, így hamar megértettük egy
mást. Bíztunk is egymásban. Büsz
ke járása volt, széles hátán jó l meg
ültem, akaratát, gyorsaságát, erejét
nekem adta. 13 évet töltöttünk
együtt, egymás mellett, a tökéletes
egymáshoz alkalmazkodás jegyé
ben, mint akik egy életre hűséget
fogadtak egymásnak. Naponként
együtt jártuk az erdőt, ismerte min
den útját, az akadályokat, a lejtő
ket, a napsütötte tisztásokat, ahol
már magától megállt.
, Egy napon fáradtnak látszott.
Észrevettem az ügetésén. M ajd
nyáron visszanyeri kedvét, erejét biztattam magam. Eljött a nyár, és
amikor elhagyta az istállót a régi
vidámsággal indult, nem sajnálta el
hagyott pajtásait.
A z erdei úton m egbotlott, a hátára
esett, erősen húzta utána a lábát, de
aztán helyrejött. Megint minden
reggel vidáman indult. Felnyerített,
megugrott. A régi tűz lobogott ben
ne. De néhány száz méter után ki
aludt benne a tűz. Ügetni kezdett,
lélassult a sétálásig. Visszafordítot
tam, hazafelé, hogy épségben haza
érjünk. Rosszat sejtettem. Néhány
métert ügetett, aztán megállt. Négy
szerfelnyihogott. Lehajoltam hozzá,
megsimogattam a nyakát, szóltam
hozzá és újra megindult. De hirtelen
megtántorodott, elbizonytalanodott.
Ledobtam a kantárt, leugrottam ró
la. A kkor az oldalára esett, bele a
sárba. Kétszer is megpróbáltfelállni,
de visszaesett, szép fejét megadóan
beleejtette a pocsolyába. Megpró
báltam felsegíteni, az orráról letö
röltem a sarat. Rámnézett, aztán
félelmesen megrázkódott, kétszer
hatalmasat sóhajtott kitágult orr
lyukkal, aztán elszállt belőle az élet.
En meg ott álltam mellette és csak
fo lyt szememből a könny.
15 esztendeje, hogy elvesztettem.
Akkor voltam 50 éves. Egész éle
temben minden nap lovon ültem, de
azóta soha többé. Olyat, amilyen ő
volt, nem találnék.
Hát most tudod te is, milyen volt,
hogy szállt el belőle az élet.
- Tudom, nagyapám!
- Nem lehet elfelejteni - mondta
és keze fe jé t a szeméhez emelte.

Szentháromság utáni 1. vasárnapon
az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti
istentisztelet oltári igéje: ÍJn 4,16-21;
az igehirdetés alapigéje: Jn 5,45-47

A belépés díjtalan
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Június 1-én, vasárnap du. 6 órakor
a Deák téri templomban
istentisztelet keretében

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. június 1-én,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Szirmai Zoltán espe
res, Budapest.

ARNO SCHÖNSTEDT
(NSZK)
ORGONAESTJE

Műsor.
Buxtehude: fisz-moll preludium
és fúga
Böhm: D-dúr capriccio
Krebs: E-dúr tokkáta
Bach: G-dúr concerto
Három korálelőjáték
g-moll fantázia

A HÉT PORTRÉJA

Zámolyi Gyuláné

Igét hirdet

Dr. Hafenscher Károly
A belépés díjtalan.
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Tés
A kis bakonyi gyülekezetben, amely
nek gondozását Zászkaliczky Péter bakonycsemyei lelkész végzi, Decmann
Tibor II. évf. teológiai hallgató szupplikációs szolgálatot végzett. Az alig
kétszáz lelket számláló gyülekezet-eb
ből az alkalomból 5603 F t készpénz és
természetbeni adománnyal támogatta
lelkészképzésünket. A kis gyülekezet
nek ezt a kimagaslóan szép adom ányát
hálásan köszönjük.
Ózd
Már egészen kicsi korában meg
Pünkösd két ünnepében teológusna
ragadta az ének és zene szeretete. pi szolgálat volt a gyülekezetben. Az
Középiskolai tanulmányai után ta- ‘ anyagyülekezetben dr. Selmeczi János,
nítóképzőbe ment, ahol hegedűt, a Teológus O tthon igazgatója és Tóth
harmóniumot, éneket, majd 3 évig! Melinda IV. évf. hallgató, Putnokon, a
orgonát tanult kiváló zenetanárá leánygyülekezetben pedig Herdliczka
tól, Ritoókh Istvántól.
Éva III. évf. hallgató hirdette Isten igé
1935ben szerzett a pápai tanítójét. A gyermekek között K ardos Ta
nőképzőben kántortanítói okleve más I. évf., és Farkas Etelka III. évf.
hallgató szolgált. A jövő lelkészei talál
let.
1936ban otthon, Gecsén, aholkoztak a gyülekezet ifjúságával is.
édesapja volt a lelkész, kezdte meg A beszélgetést Herdliczka Éva vezette,
kántori szolgálatát. Bizony még igehirdetéssel pedig Farkas Etelka szol
sokat kellett gyakorolnia, hogy a gált. A szeretetvendégségen a teológu
régi korálkönyvhöz szokott gyüle sok vetített képes színes riportban szá
kezeti éneklést az akkori új korál- moltak be arról, hogyaq készülnek a
könyv szerint vezethesse az isten lelkészi szolgálatra, Gottfried Voss
tiszteleteken. Szükség volt hangjá NDK-beli ösztöndíjas hallgató pedig
ra is, nemcsak az orgona vezetésé vetített képekkel m utatta be hazája
evangélikus egyházainak életét. Igehir
re, hogy az új éneklési módot meg detéssel az otthonigazgató szolgált.
taníthassa. Az istentiszteleteken A teológusokat a gyülekezet nagy sze
minden éneket együtt énekel a gyü retettel fogadta, amit az is mutat, hogy
lekezettel.
lelkészképzésünket ebből az alkalom
1941-ben ment férjhez Surdra ból 10 340 F t offertóriummal tám ogat
Somogy megyébe, ahol akkor férje ta. A gyülekezet vendégszeretetét és ál
lelkész volt. Ott folytatta a szolgá dozatkészségét köszönjük.
latot, de már ott énekkart is szer
Balassagyarmat
vezett, bibliakört vezetett, konfe
A gyülekezet 200 éves templomába
renciákon szolgált.
Érezte, hogy nem lehet néma Czibulyás Pál gondnok és családja ér
hallgatója az igének, szólnia kell és tékes piros oltárterítő garnitúrát ado
tovább kell adni annak drága üze-, mányozott. Az oltár- és szószékterítő
netét. Azóta is mint gyülekezeti együttes pünkösd ünnepén kezdte meg
munkás szolgál bibliakörökön s szolgálatát.
I --------------ott, ahol szükség van rá. 1953-ban
Óbuda
került Mosonmagyaróvárra, ahol
Pünkösdkor a gyülekezet köszönetét
ugyanilyen formában szolgál igé mondott E d v y L á s z ló eddigi gondnok
vel, orgonával, énektanítással a nak 25 évi szolgálatáért, és a gyülekezet
gyülekezetekben. Miután kibővült lelkésze beiktatta az új gondnokot:
gyülekezetük munkaterülete, min M u r a y K á r o ly t.
den vasárnap a magyaróvári szol
gálat mellett végzi levéli, hegyes
Kelenföld
0
halmi és a rajkai gyülekezetekben
A kelenföldi evangélikus templom
is a kántori szolgálatot. Sokszor ban (XI., Bocskai út 10.) június 7-én,
kérdezik tőle, nem fárad-e el? szombaton 6 órakor P e s k ó G y ö r g y or
„Amit szívesen és szeretetből vég gonaművész Liszt műveiből játszik.
zünk, ott eltűnik a fáradtság s úgy A műsort id. F a sa n g Á r p á d ismerteti.
érzem, a szolgálat éltet!”

Budapest
Bajcsy-Zsilinszky emlékére „He
lyünk és sorsunk Európában” címmel
emlékestet rendez a Forrás K ö r június
5-én 19 órakor az Egyetemi Színpadon.
Szerkesztő Medvigy Endre, bevezetőt
mond Vigh Károly történész.

Zenés áhítat
június 14-én, szombaton du. 6 órakor
az Oroszlányi Evangélikus
Templomban
június 15-én vasárnap du. 6 órakor
a Kiskőrösi Evangélikus Templomban
M OZART: REQ U IEM
Előadja az Oroszlányi Evangélikus
Gyülekezet Ének- és Zenekara
Közreműködnek:
Ó b e r s tn é M o h á c s i J u d it,
E d e lé n y in é P a lo jta i Z s u z s a szoprán,
B o k o r J u t t a alt, F ü lö p A t t i l a tenor,
M e z ő fi T ib o r basszus,
T r a jtle r G á b o r orgonaművész

Igét hirdet Oroszlányban:
teol. tanár
^Vezényel: N a g y D á n ie l
Mindkét alkalomra szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
D r . N a g y I s tv á n

Apróhirdetés
Templomi harmónium javítását, han
golását jutányos áron vállalom. Jelige:
oki. tanár.
Kisebb, márkás templomi orgona el
adó. 1192 Budapest, Zalaegerszeg
u. 24. Bussányi.
Templomfestést, oltárfestést és ara
nyozómunkát vállalok. Állványkészletem van. Lengyel Ottó, Balassagyar
mat, Rákóczi u. 27.
Az Órások Szövetkezete vállalja mű
emlék jellegű templomok, és épületek
toronyóráinak, illetve elektromos és
hagyományos szerkezetű óráinak kar
bantartását és teljes javítását.
ÓRÁSOK SZÖVETKEZETE
Műszaki Osztály
Bp. Csengery u. 28. Tel.: 420-343
Soproni üdüléshez szállást nyújt egy
házi üdülőnk a Lővérekben, erdőszé
len, jó levegővel, szép kilátással. Szállásdij napi 60 Ft. Jelentkezés helybizto
sításra Németh M argit otthonvezető
címén: 9400 Sopron, Zerge u. 26.
Sopron központjában lévő kertes, 50
négyszögöles családi házban 2 szoba
komfortos lakást elcserélnénk buda
pesti tanácsi lakásra. Vágány Sándorné
9400 Sopron, Torna u. 24.

E van gélikus
É let
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fényszedó Üzem
(867067/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60082 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
ABLAKA ISTVÁN igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesltó postahivatalnál,
a hirlapkézbesltőknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hlrlapelöfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELÍR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési dij: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem érzünk
meg és nem adunk vissza!

Evangélikus Élet i986. június 8.

V á rk o n y i P é t e r k ü lü g y m in is z te r
l e lk é s z e k b é k e g y ű lé s é n
Május hónap kedves hagyomá
nyához tartozik a béke és barátság
jegyében hitvallást tenni a jövőről,
elkötelezettséget vállalni az életért.
Ez történt május 8-án az Ország
házban. Társadalmunk minden fe
lelősséget vállaló polgára - köztök
a hivő emberek is - szembetalálják
magukat napról napra holnapun
kat meghatározó kérdésekkel. Úr
rá lesz-e az ember maga alkotta
technika eszközein, képes-e meg
álljt parancsolni önmagának az
élet érdekében?
E gondolatok jegyében került
sor a Semmelweis Orvostudomá
nyi Egyetem ünnepélyes hangula
tot kölcsönző aulájában Várkonyi
Péter külügyminiszterünk előadá
sára a béke hónap keretében, a
Hazafias Népfront budapesti bi
zottsága, a Katolikus és az Egyház
ügyi Békebizottság rendezésében.
A hallgatóság soraiban ott voltak
a hazánkban élő egyházak és fele
kezetek vezető képviselői - köztük
dr. Nagy Gyula püspök - és a gyü
lekezetek lelkészei.
A mindvégig nagy figyelemmel
hallgatott előadás elemezte a nem
zetközi helyzetet, visszatekintve az

1974-ben aláírt helsinki egyezmény
óta eltelt időszakra. Külügymi
niszterünk hangsúlyozta, hogy az
elhidegülés után új kezdeményezés
az utóbbi esztendő közeledési
szándéka. Nyugat-Európa orszá
gai az egyre erősödő kapcsolatok
fenntartását szorgalmazzák. Ha
zánk jó viszonyra törekszik min
den országgal, szívesen vállalja a
béke fennmaradásáért a közvetítő
szerepet. A fegyverkorlátozás és a
leszerelés a járható út a jövőben.
Nem megnyugtató az a javaslat,
hogy Vs arányban csak védekező
fegyvereket gyártsanak a hadiipar
élen járó képviselői a nagyhatal
mak országaiban, mivel az Vs ará
nyú támadó fegyver sokszorosan
elpusztíthatja az életet a földön.
Az ellentéteket szító és a feszült
séget növelő jelenségek ellenére há
ború nélkül, tárgyalások útján kell
törekedni a vitás kérdések megol
dására.
Az emberiség békés holnapjáért
elkötelezettségre indító előadás
után a felszólalók a különböző
egyházak békeszolgálatának fon
tosságát hangoztatták.
Szebik Imre

A Miatyánk — ma

Tied a hatalom
Valóban?
Valóban övé a hatalom? Hiszen
nem ezt látom az engem körülvevő
világban és saját szűkebb környe
zetemben sem. A világ létét démo
ni hatalmak fenyegetik. Körülöt
tem az önmaguk vágyát minden
áron kivinni akaró emberek élnek.
Micsoda hatalma van a pénznek!
Milyen sötét erők működnek néha
énbennem is! És pozitíve: micsoda
hatalom rejlik a tudásban, techni
kában, a mai csodás gépekben és
műszerekben! Kié a hatalom?
Isten adja
Aki a Miatyánkot imádkozza, az
fölismerte, hogy minden hatalom
az Úrtól származik. Ezért korláto
zott időre szól és el kell számolni
vele. Pilátus öntelten fenyegette Jé
zust, hogy van hatalma megfeszíttetni. De az Úr Jézus válasza nyo
mán rádöbben felelősségére: „Sem
mi hatalmad sem volna rajtam, ha
fölülről nem adatott volna neked.”
Aki nem arra használja a hatalmát,
lehetőségeit, erejét, képességeit,
amire kapta, arra szörnyű ítélet vár.
Hiszen az Úré a hatalom. Hogy élek
azzal, amit ebből rám bízott?
Jézus hatalma
Jézus hatalma mennyei hata
lom. Az Atyától kapta. „Nekem

adatott minden hatalom mennyen
és földön.” De Ő ezt nem tekin
tette ragadománynak, hanem a
szeretetre és megbocsátásra hasz
nálta föl. Nem folytatta azt, amit
az ember elkezdett vele szemben.
Ehhez kellett az erő a Hatalmas
nak! A kereszten lett nyilvánvaló
Jézus hatalma; Ahol gúnyolták
vagy legjobb esetben szánták őt,
mert azt hitték, hogy mindennek
vége. Ott győzött a bűn, sátán és
halál fölött. Helyettem meghalt,
hogy én szabad legyek. Érettem
föltámadt, hogy a szeretet és
megbocsátás hatalmával fölru
házhasson és küldhessen mások
hoz. Mert csak ezáltal szakad
meg a gyűlölet, bűn, ellenségeske
dés láncolata a világban és két
ember között is. Ehhez kell az erő
igazán: hogy ne folytassam és ne
viszonozzam az engem ért sérel
meket.
Milyen jó, hogy a Leghatalma
sabbhoz
tartózhatom! Ha Ő az én
|
Uram és Barátom, akkor bizonyos
lehetek felőle, hogy segít, megvéd
és megerősít. Ha ez az isteni hata
lom az életem alapja, akkor bol
dog ember vagyok. Szembeszáll
hatok a gonosszal, mert Valaki se
gít és erőt ad hozzá.
Széli Bulcsú

Beíratás vallásoktatásra

Az összefogásról

A vallásoktatásról szóló 21/1957. (III. 24.) Korm. sz. rendelet és
annak 39/1957. (MK. 5.) MM. számú végrehajtási utasítása alapján
a Művelődési Minisztérium az 1986/87. tanévi vallásoktatásra történő
beíratások időpontját az általános iskolákban és a gimnáziumok
ban 1986. júniús 18—19. napjaiban állapította meg.

Gyermekkoromba^ történt. Egy egy özvegyasszony hajléka. A gyü
dolgos nap után csend borult fa lekezet apraja-nagyja ingyen dol
lunkra. Mi is lepihentünk, s hamar gozott' a közös cél érdekében.
Ma is sokszor találkozunk ha
elaludtunk. Nem sokáig nyugod
A hittanbeíratás az 1986-1987. tanévre az általános iskolákban és hattunk, mert álmunkból fel sonló, nemes cselekedetekkel, i
a gimnáziumokban
riasztott a félrevert harangok hang Évente igen sok társadalmi mun
ja és az emberek kiáltása, „Tűz kát végeznek el hazánkban. Kü
Június 18-án (szerdán) 14.00-18.00 óráig
van!” - hangzott az ébresztő. Gyor lönböző korú és foglalkozású em
június 19-én (csütörtökön) 8.00-13.00 óráig
san felöltöztünk, s vödrökkel és berek együttesen fáradoznak, hogy
lesz. A tanulókat abban az iskolában lehet beíratni, amelyben a más eszközökkel mi is siettünk a elősegítsék egy-egy iskola, orvosi
rendes beíratást végezték. A beíratást az egyik szülő, illetve a gyábr közelünkben kigyulladt ház oltásá rendelő, vagy más középület építé
a t iskola igazgatója, vagy a beíratást végző pedagógus előtt szó ra. Sokan összefutottynk. Nagy sét. Sok szép, korszerű egyházi
ban, vagy - meg nem jelenés esetén - írásban kérheti.
volt a tűz, de még nagyobb az el épület épült az utóbbi időben egy
szántságunk, hogy fékezzük, elolt házunkban a hívek közös munká
suk a tüzet. Szívós munkával, nagy jával, áldozatával, és közegyházi
fáradsággal és lankadatlan erővel segítséggel.
R e m é n y ik S á n d o r
végül is sikerült. Egyedül senki sem
Felejthetetlen, hogyan fogtak
boldogult volna, de sokak összefo össze, s hogyan dolgoztak együtt,
gása eredményesnek bizonyult.
önkéntesen, ingyen a békéscsabai
Vészhelyzetekben gyakran ösz- hívek a Nagytemplom felújítása
szefognak az emberek. Egy-egy kor és az erzsébethelyi új gyüleke
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
tűzvész, árvíz, természeti kataszt zeti ház építésekor.
Nézd: elszárad a fám,
rófa alkalmával a közös cselekvés
Az összefogásnak csak akkor
A testem-lelkem fája...
nagyszerű példáival találkozha- * van értelme, ha annak célja valami
De épek még a gyökerek talán.
tunk. Tiszteletre méltó,' amit a jó és nemes. Ebben az esetben ne
A tom pa, tunya tespedés alatt,
pusztító földrengések (Mexikó, künk, keresztyéneknek mindig
Gyökereimben: érzem m agam at,
Kolumbia stb.) áldozatainak meg azok között van a helyünk, akik
é s o tt zsong millió melódiám.
segítése érdekében tettek egyes em összefognak.
berek, szervezetek, országok.
Nem vállalhatunk közösséget
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
olyan
emberekkel, akik arra szö
Az
éhező
afrikai
népek
megsegí
Hiszen - nem is éltem igazában.
vetkeznek,
hogy másokat kihasz
tésére
is
sokan
összefogtak.
Na
Csak úgy éltem, m int lepke a bábban,
gyon
jelentős
az
a
pénzösszeg,
náljanak,
elnyomjanak,
megaláz
Csak úgy éltem, m int árnyék a fényben:
amely
a
világ
különböző
országai
zanak.
Egyértelműen
el
kell
ítélni
Rólam g o n d o lt roppant g o n d o la to d
a
különböző
terrorista
szervezete
ban
rendezett
hangversenyeken
Torz árnyékaképpen.
gyűlt össze, s amelyből élelmiszere ket, amelyek rettegésben tartanak,
Egy kóbor szellő néha-néha •
ket vásárolhatnak és küldhetnek s akcióik révén elpusztítanak, illet
'
Valam i balzsam illatot hozott.
ve megsebesítenek védtelen, ártat
az éhezőknek.
Akkor, megéreztem: ez az élet,
Az összefogásra nemcsak vész lan embereket. (Légi kalózok, maf
S megéreztem a Te közelléted, helyzetekben van szükség, hanem fiózók stb.)
S m aradtam mégis torz és átkozott.
Össze kell fognunk a tiszta er
az élet rendes menetében is, mert
igaz a közmondás: Egységben az kölcs védelmében. Nem nézhetjük
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
tétlenül a naplopást, a közvagyon
erő:
Én szeretni és adni akarok:
Sem a legkisebb, sem a legna herdálását, a környezet rongálá
Egy harm atcseppért is - tengereket.
gyobb közösség nem nélkülözheti sát, a trágárságot, a családi élet
S most tengereket látok felém jönni,
az összefogást. Széthull az a család, kicsúfolását.
é s nem m aradt egy könnyem - m egköszönni.
ahol a családtagok nem törődnek
Össze kell fognunk a béke meg
V_____________________ l ________________________/ egymással, ahol mindenki azt teszi, őrzése érdekében. Ne mondjuk,
ami neki tetszik, és figyelmen kívül hogy mi kicsinyek, erőtlenek va
hagyja a közös érdeket. Meggyen gyunk. Rajtunk nem múlik, hogy
gül, s előbb-utóbb elpusztul az a mi történik a világban. Igenis mú
társadalom, amelynek tagjai elsza lik. A kicsinyek ereje megsokszo
kadnak egymástól, nem hajlandók rozódik, ha összefognak,^ hatal
összefogni közös célok érdekében. mas erővé válik, ha állhatatosan
Erőtlenné, beteggé válik az a gyüle együtt küzdenek.
össze kell fognunk népünk és
kezet, amely csak magával törődik,
s nem kész az egész egyház érdeké hazánk felvirágoztatása érdekében
mindenkivel, akinek drága ez a
ben cselekedni.
Egy emberöltővel ezelőtt a ha föld, amelyen élünk, ahol bölcsőnk
gyományos paraszti élet elképzel ringott, s ahol majd sírjaink dom
hetetlen volt összefogás nélkül. borulnak.
össze kell fognunk, együtt kell
Rendszeres volt az állatok közös
legeltetése. A pásztorokat közösen munkálkodnunk gyülekezeteink
fizették, a mezei utakat közösen hitben, szeretetben, reménységben
javítgatták, a betakarítást összefo való megújulásáért, hogy teljesít
gással, a cséplést kalákában végez hessük küldetésünket, elvégezhes
sük szolgálatunkat egyházunk és
ték.
Lapunk elmúlt számában a nagygeresdi gyülekezet ünnepéről írtunk. A felvételen,
Az egyik dunántúli kis faluban népünk javára, Isten dicsőségére.
amely ott készült balról jobbra Fehér Károly esperes, dr. Nagy Gyula püspök és
Táborszky László
így
épült fel a gyülekezeti ház és
Bánfi Béla nagygeresdi lelkész látható.

Gyógyíts meg!
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KRÓNIKA
Anyagtorlódás miatt két hónap
anyagát
egyszerre
közöljük.
(Szerk.)

MÁJUS
275 éve,

1711. május 1-én írták alá a SZAT
MÁRI BÉKESZERZŐDÉS-t a
megjelent követek. A csonka ku
ruc országgyűlés április 29-én vette
tudomásul a békefeltételeket. Eb
ben a felkelésben részt vettek a ki
rályra tett hűségeskü ellenében
megtarthatták vagyonukat. A ku
ruc katonákat felmentették a csá
szári seregben való katonáskodás
alól. De olyan béke volt ez, mely a
fegyverre kelt jobbágyokban nagy
keserűséget okozott. - Ugyanezen
a napon a MAJTÉNYI SÍKON 12
-ezer kuruc harcos letette a zászló
kat (a fegyvereket, mint sajátjukat
megtarthatták). Ekkor már csak
Munkács vára tartotta magát, me
lyet június 15-én foglaltak el á csá
száriak.
75 éve,

1911. május 15-én halt meg Békés
csabán ACHIM L. ANDRÁS pa
rasztpolitikus, a nagybirtokosok

elleni harc jelentős vezetője. Békés
csabán született 1851. március 15én. Több ízben választották meg
képviselővé, de 1906-ban a mandá
tumát a Kúria megsemmisítette,
sőt lázítás és osztály elleni izgatás
címén bűnvádi eljárás is indult el
lene, ami alól felmentették (1908).
Nevéhez fűződik a Kisgazdák,
Földmunkások és Kubikosok
Szakegyletének létrehozása. Ami
kor újra képviselő lett (1910), föld
reformot követelt.
75 éve,

1911. május 18-án halt meg Ko
lozsvárt BÖHM KÁROLY filoló
gus, egyetemi tanár. Besztercebá
nyán született 1846. szeptember
17-én. Pozsonyban volt diák, Göttingenben, Tübingenben és Berlin
ben volt egyetemista. Itthon gim
náziumi tanár Pozsonyban, majd
Budapesten, végül 1896-ban a ko
lozsvári egyetem tapára lett a bölcsészeten. Irodalmi műveiben igen
sok teológiai fejtegetés található.
200 éve,

1786. május 23-án"halt meg Mada
gaszkár szigetén BENYOVSZKY
MÓRIC ÁGOST híres utazó. Verbón született 1741-ben. Kalandos
élete katonáskodással indult, majd

részt vett egy királyellenes mozga
lomban (1767), mely után orosz
fogságba került és Kamcsatkára
száműzték (1670). Onnan megszö
kött, s hajóval eljutott Macaóba.
1774-ben francia megbízásból ke
rült Madagaszkárra, ahol királlyá
választották a bennszülöttek
(1776). Lemondása után hazajött,
majd itthoni csalódásai után Ame
rikába utazott. Onnan amerikai
megbízás alapján visszatért Mada
gaszkárra, ahol a kormányzó csa
patot küldött ellene; s életét veszí
tette. Kalandjait emlékiratban
örökítette meg. Életrajzát Jókai
Mór írta meg.
125 éve,

1861. május 23-án született Kapos
váron RIPPL-RÓNAI JÓZSEF, a
modem magyar festőművészet
egyik kiválósága. A müncheni
akadémián (1884), majd Párizsban
tanult (1887). 2 éven át Munkácsy
Mihály mellett is dolgozott, majd
kialakította egyéni stílusát (1889).
Kaposvár mellett az ún. Rómavillában dolgozott. A világháború
Párizsban érte, ahol internálták,
majd sikerült hazajutnia. Festmé
nyei ma is nagy értéket jelentenek.
Kaposváron halt meg 1927. no
vember 25-én.

JÚNIUS
25 éve,

1961. június 7-én halt meg Marcali
ban dr. DEÁK JÁNOS teológiai
tanár. Sajógömör szülötte (1883.
jan. 11.). Rozsnyón, Eperjesen volt
diák. Járt külföldön is. 1907-ben
lett az eperjesi teológia rendkívüli
tanára. Letette a tanári vizsgát és
Bázelben doktorált, ezután rendes
tanári állást kapott (1916). Műkö
dött a Pestre áthozott pozsonyi teo
lógiai akadémián (1919-től). Majd
Sopronba nevezték ki (1923) egye
temi tanárnak az ószövetségi tan
székre. 1950-ben ment nyugdíjba.
150 éve,

1836. június 13-án született a né
metországi Rasdorfban BUDENZ
JÓZSEF magyar nyelvtudós. Marburgban és Göttingenben volt egye
temista. Hunfalvy Pál hívása alap
ján jött Magyarországra a magyar
nyelvet tanulmányozni (1858).
Gimnáziumi, majd egyetemi tanár
ként dolgozott. A török, majd a
finnugor nyelvet tanulmányozta.
A magyar és a finnugor nyelvek
kapcsolatában korszakalkotó ered
ményeket ért el. 1892. április 18-án
Budapesten halt meg.

50 éve,

1936. június 18-án halt meg MAKSZIM GORKIJ író, akinek Az
anya c. regényét a szocialista realiz
mus első alkotásaként tartja szá
mon az irodalomtudomány. 1868ban született Nyizsnyij-Novgorodban. Tehetsége szorgalmas tanulás
sal és makacs kitartással érett ben
ne írói alkotóvá. Forradalmi gon
dolkodása miatt Amerikában,
majd Capri szigetén élt és írt. Ekkor
készült önéletrajzi trilógiája. Köz
kegyelem révén 1913-ban hazautaz
hatott. Az októberi forradalmat
otthon dolgozta át, majd újra Capri
lett az otthona, ahonnan 1928-ban
tért haza. 1932-ben szülővárosát
Gorkijnak nevezték.

nachot, atlaszt szerkesztett és jelen
tetett meg.
600 éve,

1386. június 25-én született Capestrano-ban KAPISZTRÁN JÁNOS
Ferences-rendi szerzetes. A perugiai egyetemen tanult. 1416-ban lé
pett be a szerzetesi rendbe. Nagy
hatású prédikációkat mondott
olasz és latin nyelven. Többször
volt pápai követ. Inkvizítorként is
működött. Fő céljának tekintette a
huszitizmus elleni küzdelmet. 1455ben került Magyarországra. Fel
adata a románok megtérítése volt,
de pápai utasításra részt kellett ven
nie a nándorfehérvári csatában
(1456). Nem sokkal a csata után
Újlakon halt meg 1456. október 23án a ferences kolostorban.

175 éve,

175 éve,

1811. június 23-án halt meg Po
zsonyban KORABINSZKY JÁ
NOS MÁTYÁS térképész, szer
kesztő. Eperjesen született 1746.
február 23-án. Pozsonyban tanítás
sal kezdte pályáját, majd külföldi
tanulmányutat tett. Hazaérve a po
zsonyi Pressburger Zeitung szer
kesztője lett (1773). Hányatott élete
során Magyarország földrajzi vi
szonyait, történetét és termelését
tartalmazó lexikont, magyar alma

1811. június 28-án Nagyajtón szüle
tett KRIZA JÁNOS unitárius püs
pök, lírikus költő, a magyar népköl
tészet gyűjtője. Torockán, Székelykeresztúron, Kolozsvárt járt iskolá
ba, majd itt is lett lelkész (1835).
Berlinben járt tanulmányúton. Ha
zatérve újra tanár-lelkész lett, majd
1861-ben püspökké választották.
Tagja volt a MTA-nak, a Kisfaludi
Társaságnak. Kolozsvárott hunyt el
1875. március 26-án;
Detre János
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Hogyan segít Jézus?

A béna meggyógyítása
T á g r a nyílt s z e m m e l ültünk
a g y e r m e k b ib lia ó r á n , am ik or
tis z te le n d ő n én in k e g y k é p e t
m u ta to tt a b é n a m e g g y ó g y ít á s á n a k tö rtén etérő l. E m lék
sz e m , k ö n n y e t m o r zso lta m
s z é t a s z e m e m b e n , h is z e n in
té z e tb e n
ta n u ló
ö csém re
g o n d o lta m . M e g ló d u lt a fa n 
táziám . A z o n á lm o d o z ta m ,
h a J é z u s m a a fa lu n k b a n
g y ó g y íta n a , b iz to s a n ö s s z e
tu d n é k s z e d n i n é g y em b e rt
iz m o s testv éreim é s b a rá ta im
közül, akik ö c s é m e t v elem
eg y ü tt J é z u s h o z vinn ék .
Mai k ép . T isz te le n d ő n én i
lettem , aki s z o m b a to n k é n t
tá g r a nyílt tek in tetű g y e r e k e k 
n ek ta n ítg a tja J é z u s c s o d á it,
g y ó g y ítá sa it.
F la n e ll-k é p e k
kerülnek a falra. S z ín e s , la p o s
tetejű h á z, tark a tö m e g , a z
em b erg y ű rű k ö z e p é n J é z u s .
N é g y s e g ít ő k é s z b a rá t m e g 
b on tja a tetőt. H o r d á g y o n ,
m in tegy liften ó v a t o s a n leer v
g ed ik J é z u s lá b a e lé b e te g
társuk at. - T o rk o m a t szorítja .
a sírás. A je le n le v ő g y e r e k e k
m egérzik , g o n d o la ta im a t,
e g y ü tté r z ő e n n é z n e k rám .
V a la m e n n y ien
k islá n y o m ra
g o n d o lu n k , aki s z ü le t é s e ó ta
b é n a . S z er ete ttel m e g s im o 
gatják . M o z d u la ta ik b ó l ér
zem , h a J é z u s itt le n n e , v a la 
m e n n y ie n k é s z s é g e s e n v á l
la lk o z n á n a k arra', h o g y p o k 
r ó c b a té v e v a g y h o r d á g y o n ,
n e tá n a z ö lü k b e n c ip e lv e , d e
v a la m e n n y ie n v in n é k J é z u s
elé. K risztik én ek v a n em b e re!
A tö r té n e tb e n s z e r e p lő b é n á - .
n ak is volt. ö ltö z te tté k , e te t
ték, b e s z é lg e tte k v e le v a g y
kivitték a n a p fé n y r e . A l e g n a 
g y o b b , am it érte tettek: J é z u s 
h o z vitték! A z ig a zi o r v o s h o z .
A te h e te tle n , é lő -h a lo tt e m b e r
s z e m é b e n fe lc silla n a g y ó 
g y u lá s rem én y e.
J é z u s m e g lá tja a testi g y ó 
g y u lá s u tán i v á g y a t, s ő t t ö b 
b et e n n é l. S z ív e k b e lá tó tek in -

,

te te elő tt s o k k a l n a g y o b b
c s a p á s a z e m b e r b ű n e , lelki
b é n a s á g a . M intha J é z u s tu d 
n á a k ö z m o n d á st: „ L e g n a 
g y o b b k in c s a z e g é s z s é g . ”
D e a z t is tudja, h o g y so k k a l
s z e r e n c s é t le n e b b e g y e g é s z 
s é g e s te stű b ű n ö s , m int e g y
tiszta lelkű m a g a te h e te tle n
em b er. - Mit ér a z iz m o s kéz,
h a lo p u n k v a g y ü tü n k v e le ?
Mit ér a z e r ő s láb , h a a b ű n
útján járu n k v e le ? •
A m o z g á s r a , te v é k e n y s é g 
re, m u n k á r a sz ü le te tt e m b e r
s z á m á r a ó riá si, c s a p á s a z
á g y h o z k ö tö tts é g . L eterh elő a
b én ító , m o z g á s sz e r v i b e t e g 
s é g , a z á lla n d ó a n m á so k r a
u ta ltsá g . E bb ől a tö r tén etb ő l
v ilá g o s a n kiderül, h o g y m é g
tr a g ik u s a b b a lelki b ajok k al,
b ű n ö k k e l leterh elt élet. J é z u s
n em
v é g z e tt
félm u n k á t.
A c s a k testi g y ó g y u lá s - fél
m e g o ld á s . A z o d a v itt b é n á t
m e g a j á n d é k o z z a e g y p lu sz sz á l, a le g d r á g á b b jé zu si
a d o m á n n y a l: a b ű n b o c s á 
n attal. M éltán je g y e z te m e g
e g y világh írű sv á jci id e g o r 
v o s: B iz to s v a g y o k b e n n e ,
h o g y b e te g e im 8 0 % -n a k in
k á b b lelk észr e, J é z u s K risztus
b ű n b o c s á n a t á t h ird ető lel
k é sz r e le n n e s z ü k s é g e , m int
p szich iá terr e.
K oru nk ra g y a k r a n h a s z 
n á ljá k a „lelk ileg sö tét" jelzőt.
T a lá n jo b b a n m eg értjü k a z
e lm a r a s z ta ló jelzőt, h a e g y
k é p p e l fe je z z ü k ki k oru n k b e 
te g sé g é t,
a
b ű n b ocsán at
u tá n i v á g y h iá n y á t. V ajon mi
le n n e e g y m o d e r n n a g y v á 
r o s b a n , h a e ld u g u ln á n a k a
s z e n n y v iz e t e lv e z e tő c s a t o r 
n á k ? T r a g é d ia . T eljes k á o s z .
V alam i e h h e z h a s o n ló k ö v et
k e z m é n n y e l jár a b ű n ö k e t h a 
lom ra e lk ö v é tő e m b e r é le t é 
b en a b ű n b á n a t é s b ű n b o 
c s á n a t k e ttő s c s a t o r n á já n a k
h iá n y a .
Baloghné Szemerei Mária

Ifjúsági alkalmak gyülekezeteinkben
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JÉ Z U S PA N A SZA É S K EG Y ELM E
Jézus háromszor jelentette be tanítványainak, hogy milyen
sors vár reá. Harmadszor így szólt: „Felmegyünk Jeruzsálem
be és az Emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak.
Azok halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyol
ják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon
feltámad.” (Mt 20,18—19) Mindezt tudva Jézus nem maga
miatt nyugtalankodott, de Jeruzsálem miatt. Pontosabban
választott népe miatt. Ebben a kétszavas felkiáltásban: „Jeru
zsálem, Jeruzsálem”, nem a bosszú hangja szólal meg, nem is
a kárörömé, hanem a féltő szeretető.
Ebből a hangból kicsendül a panasz szava is, mert ez a szó
nem csak vádoló szó lehet, de féltő szeretetből is fakadhat.
A panasz olyan nép ellen szól, amelynek az életében úgy
tűnik, hogy kívülről minden rendben van vallási szempontból.
Az ünnepek megszentelése, az áldozatok bemutatása, a tör
vény megtartása és minden más rendben folyik.
Mi az alapja tehát Jézus féltő panasz szavának? Isten Fiá
nak ez a mondata fejezi ki ezt: „hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit.” A tyúk
védi csibéit, amikor veszedelmet érezve szárnya alá hívja őket.
Futnak is azok minden irányból anyjukhoz. Ez természetes és
magától értetődő. Jézus mentő, oltalmazó szeretettel hívta
magához népét.
Mi az oka Jézus féltő panaszának? Ez a néhány megdöb
bentő szó fejezi ki azt: „de ti nem akartátok.” Amikor Jézus
joggal várta, hogy meghallják hívó szavát és mennek hozzá,
akkor Izrael népe nem csak adós maradt a válasszal, de
szembeszegült a hívó szóval, elfordult a hívótól.
Jézus szavából kicsendül az ítélet hangja is. A szeretet szava
ugyanis nem teszi ki nem mondottá az igazságos ítélet szavát.
Az ő szeretete ítélete közben sepi semmisül meg. Az ítélet
szava pedig ez: „Ezért elhagyottá lesz a ti házatok.” Isten
házáról beszél Jézus, ajeruzsalemi templomról. Megdöbbentő
ítélet: az Isten házát elhagyja az Isten!
Hogy Jézus mindezt elmondta, az mutatja igazán az ő
kegyelmes szeretetét népe iránt. Nem szakította meg a vi
szonyt népével. Nem némult el irántuk. Szól hozzájuk, még
ha a panasz és ítélet szavával is. Ha Jeruzsálemnek nem is kell
Jézus, ő vár népére, míg visszatér hozzá és örömmel köszönti
így: „Áldott aki az Úr nevében jön.”
Jézus hozzánk való kegyelme az, hogy odafordul hozzánk,
az ő népéhez, akik azt gondolják, hogy tökéletes rendben van
minden életünkben Isten felé.
Legyen most kényelmetlen Jézus szava nekünk, mert ő
bizony elmondja azt, hogy sokszor hív bennünket magához
féltő szeretettel, de mi nem mindig törődünk ezzel. Talán
mentegetjük magunkat, ezer és ezer kifogást találunk, hogy
miért nem kell ő és az ő szava.
Vagy halljuk, de lepattan a mindennapi élet rohanásában
megkeményedett szívünkről. Esetleg mást keresünk és talá
lunk Jézus szavában, mint amit ő akar mondani. Ez a vissza
utasítás lehet nyílt, vagy titkos, akart, vagy akaratlan. Mind
egy, szól Jézus szava: „de ti nem akartátok.” Ez a panasza
ellenünk Jézusnak.
Várhatjuk tehát az ő ítéletét? Igen! De ne feledjük, hogy
Jézus szívében egymás mellett van a büntetés és a szeretet, az
ítélet és a kegyelem, ő nekünk Megváltónk marad akkor is,
ha fényit bennünket.
Hiszen az ő szeretetét mutatja, hogy még mindig szól hoz
zánk. Az ő kegyelmének bizonysága, hogy újra vár magához
bennünket, mígnem boldog örömmel zengjük: „Áldott aki az
Úr nevében jön.”

E cikkel új sorozatot indítunk
útjára, melyben a gyülekeze
teinkben folyó ifjúsági m unkát
kívánjuk bemutatni.

...az ifjúság ismétlődő alkalma
in! A debreceni ref. gimnázium
evangélikus hittanóráin csakúgy,
mint a kissé más összetételű bib
liaóráinkon. Nem önmagáért ke
ressük! Keressük a.hit ébredésé. ért, az abban való megmaradásért
és gyarapodásáért. Keressük az
életért. A földi életért és' az örök
életért. Tehát az emberért, a jele
nért, a jövőért. Az egyházért, a
hazáért, a világért. Igyekszem
azért kozmetika nélkül felvillaritani néhány vonását annak, ami ná
lunk történik. Nem tudom felejte
ni ugyanis azt a leckét, amelyiket
nem régen egy messziről betop
pant hittestvér révén kaptam. Áz
ifjúsági
munkáról
kérdezett.
A valóságot tettem eléje kissé ke
sernyésen. - Mindketten meghök
kentünk! Én azért, mert egybeve
tettem önkéntelenül szavait a pap
jától hallottakkal, ő meg azért,
mert alaptalannak látta a kesernyésségemet.
Mi az örömöm? Az, hogy gyak
ran tapasztalom: Isten a kövekből
is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Ez persze nem felmentvény, ha
nem igen határozott elkötelezés!
Még több imádságra, még több
mozdulatra. Segítség dolgában is!
A következőkben inkább csak
ízelítőt adhatok. Két alkalomra
gondolok most. - Nemrégen „A
TEREMTŐ” volt a témánk hittan
óránkon. A roppant élénk megbe
szélésünket ilyen csomópontok
kristályosodása követte - hiszem,
hogy maradandóan: a) A teremtés
a teljes Szentháromság munkája,
hatalmának és szeretetének nem
évmilliókkal ezelőtt lezárt csodája,
hanem a jelenünkben is folyamato

Az igazságot
keressük...
san tartó, b) Ott maradt a szívekben
a „kezdetben” szó gazdag jelentése.
Istent hirdeti, aki egyetlen titka
mindannak, ami létezik és él. c)
Megértették az „ég”, a „menny"
kifejezések, valamint a „teremtés”
és alkotás különbségét, d) Legizgal
masabb volt azonban az ember
megkülönböztetése és felelőssége a
teremtésben. Bizony „modem”ügy
a jól értett istenképűség!
Ifjúsági bibliaóráinkon a Csele
kedetek könyvét olvassuk. Leg
utóbb a 7,17-29 verseiben mélyedtünk el. Tízen voltunk együtt.
Meglepett a felbukkant és élezett
kérdésekre adott válaszok letisz
tultsága! De ennél is fontosabb
nak éreztem, hogy készek és képe
sek vitázni egymással. A kérdése
ikre csak érvelt válasz adható.
A szóvirágok csak szappanbubo
rékok.
Az említett ige alapján ilyen
összegezések születtek: a) Isten
embereken, népeken keresztül cse
lekszik úgy, hogy csak az ígérete,
a kitűzött célja köti. Mindenki
fontos számára, de a Krisztust
nem pótolja senki. Ezt magunkra
nézve is alkalmaztuk, b) A ra
vaszság, az elnyomás mindig a go
nosz műve. Ezek ellen bizony küzdenünk kell! Erre kötelez az evan
gélium, de a törvény is. Akkor is,
ha Isten a „rosszat” is tervébe il
lesztheti. c) Legizgalmasabbnak
ez a kérdés bizonyult: Isten kit,
mire és milyen megfontolással sze
mel ki? Akiket .mások áldására
használ fel, azokat alaposan felké
szíti. Folyamatosan. Ebbe a szán
dékába illesztette a mi együttlétünket is!
S z a b ó Gyula

Szakái Árpád

IM Á D K O Z Z U N K
Jézusunk! Köszönjük, hogy te szüntelenül hívsz minket és magadat
akarod adni nekünk. Kérünk, bocsásd meg, hogy sokszor nem fogadunk
el. H a büntetsz is bennünket, akkoH s maradj a mi kegyelmes Megvál
tónk. Ámen.

Ifjúsági óra a debreceni gyülekezetben
Szabó Gyula esperes vezetésével

i_________________

------------------------------------------------------ -

„SZÁZ ÉV UTÁN”
Tóth Árpádra emlékező soraink
elé magától á költőtől kölcsönöz
tük a címet. Ő annak idején - saját
kérdéseire keresve választ -.egyik
poéta-elődje alakját és gondolatait
idézte meg versében, mi most az ő
életművére tekintünk így születésé
nek 100. évfordulója táján. A meg
emlékezések sora tanúskodik ar
ról, hogy a centenárium nem csu
pán illő tisztelgés a költő előtt, ha
nem hogy a mi korunk is felismeri
a Tóth Árpád-i örökségben azokat
az értékeket, amelyek nélkülözhe
tetlenek számára. Ezek közül ket
tőről szeretnénk most szólni Szabó
Lőrinc szavaihoz kapcsolódva:
„... Tóth Árpád nemcsak a művé
szi varázs és kvalitás jogán nagy
költő, hanem igaz embersége erejé
nél fogva is...”
A „művészi varázs” a Tóth Ár*pád-i lírában a magyar nyelv vará
zsa is. A nyelv a költő hangszerévé
válik, melyet virtuóz módon kezel.
Színek és hángzások, festőiség és
zeneiség „makulátlan művésze”,
aki tökéletes harmóniák megte
remtésére képes. De a költészet
mégsem csupán „rímes, furcsa já
ték” számára* mert rím és ritmus,
szín és illat, a valóság impresszio
nista megformálásának minden

eszköze emberlétünk rejtett él
ményvilágának megértéséhez visz
közelebb. Az ő nyelvén kimondhatóvá válik, ami egyébként csak sej
tés, csak kusza gomolyag szívben
és idegekben. Nála a megragadha
tatlan pillanat idővé tágul, s bele
fér modern korunk életérzésének
ellentmondásossága is. Képeiben a
külső, tárgyi valóságot - a táj, a
természet makro- és mikrokozmo
szának elemeit - eggyé tudja ol
vasztani a lélek belső világával,
hogy ne csupán hangulatot, de lét
érzést is kifejezzen. Tolla, alatt a
csillagos ég látványa az elidegene
dés, a magány emberi kínjainak
kifejezője lesz, a rekettyebokor
csónakos virágának parányi rez
dülései az emberiség pusztulásá
nak, látomásává válnak.
Varázslatos nyelvezetének és
képteremtő erejének bizonysága
csupán néhány karcsú kötet - be
szédes címekkel, melyek közis
mertté vált nagy verseket is jélölnek: Hajnali szerenád, Lomha gá
lyán, Az Öröm illan, Lélektől léle
kig; és mellettük a mindmáig egyik
legremekebb műforditás-gyűjteményünk, melynek minden darab
ja nyelvi remeklés, valóságos vers
zene, az Örök virágok. A költői

életmű ennyi. Alkotója ezzel vált a nagy, csöndes csigaházat.” A nagy
század első harmadának, ennek a életcsatákban nem vett részt, csak
rendkívüli tehetségeket felszínre mosolyogta „az ostobák / Dühödt
hozó irodalomtörténeti korszak jaját és hiú mellverését.” Az ő jajki
nak - melyet a Nyugat c. folyóirat áltásai is Elhangzottak néha, de
első nagy nemzedéke fémjelez - mindig szenvedéseinek mélyéről; a
egyik legjelesebb lírikusává.
gőg, a hiúság - útfélre esetten Művészetének varázsa összefo elkerülte. Más volt, mint a többiek:
nódik személyiségének „varázsá „Kit nemessé emelt a föld porából
val”. Sík Sándor beszél arról, hogy / Sok ritka szenvedés ... / Ha kővel
„... vannak költők, ... akik mind dobták, szívét dobta vissza.” Se
járt az első percekben úgy megkap bezhetővé és félreérthetővé vált
nak bennünket egyéniségük szere- őszinte kitárulkozásával. Mert vá
tetreméltóságával és nemességével, gyak és remények őt is röpítették.
... belső életük mélységeivel vagy „Akartam lenni csillag én is, /
finomságaival, hogy már régen A Végtelenség gyermeke, / Valaki,
meg vagyunk hódítva, mielőtt tu aki szárny is, fény is, / Örök szép
lajdonképpeni művészi formáik ér ségnek hírnöke, - ” Aztán a „halál
tékeire gondolnánk.” Tóth Árpá lal szemközt” —életét összegezve a
dot is ilyennek ismerjük még versei „csönd-paplanú télben” - a hall
nek tükrében. Egyéniségének érté gatva ballagó lemondásról beszél.
ke leginkább talán szerénységében, Nyugalma, békessége mégis meg
szelídségében, belső békességében marad, s ennek forrásáról a vers
rejlik. Olyan ember alakja bonta kulcsmondatában így vall: „Ér
kozik ki a verssorok közül, akinek zem, az Isten gondol vélem.”
„kínok vasszögei” között is van
Tóth Árpád öröksége a minden
szeme a szépre, vágya a jóra, csend kori utókor számára a tiszta kölje a befelé fordulásra. Bár a kurta tőiség. A költészet pedig - Szabó
- csupán 42 esztendeig tartó - élet- Lőrinc szerint - „a teljes ember
úton állandó kísérőtársa volt gond, megnyilatkozása, az érző és gon
baj, betegség, nem kezdett „érte dolkodó igaz emberé. Igazi mivol
mégse pert”. így vall önmagáról: tában senkitől sem lehet tehát ide
Ittzés Gáborné
„Vállamra végtelen alázat / Épít gen.”

Tóth Á rpád

Isten oltó-kése
P é n z t , e g é s z s é g e t é s s ik e r t
M á s o k n a k , U r a m , t ö b b e t a d tá l,
N e m k e z d e k é r t e m é g s e p e r t,

és

nem mondom, hogy adósom maradtál.

N em é n v a g y o k a z e ls ő m o sto h á d ;
B o r d á im k ö z t p r ó b á id é l e s k é s é t
M e g á ld o m , s m o s o ly g o m a z o s t o b á k

■

D ü h ö d t j a j á t é s h iú m e ll v e r é s é t .
T u d o m é s érzem , h o g y sze retsz :
P r ó b á id á ld o tt o lt ó - k é s e b e n n e m
T é g e d s z o l g á l , m e r t m íg s z i v e m b e m e t s z ,
Uj s z é p s é g e t t e r e m n i s e b e z e n g e m .
ö s s z e s z o r íto m

a jk a m , h a n e h é z

A k ín , m e r t t u d o m , t ie d a z é n h a r c o m ,
É s g y ő z t e s tá v o lo k b a n é z
K ö n n y e k k e l s z é p ü lt, o r c á d - f é n y ü a r c o m .
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
3. VASÁRNAP
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A fu n d a m e n tu m m a r a d jo n m e g in g a t h a t a tla n .
Hogy a

hit e n g e s z t e l k i Is t e n n e l s ig a z ít m e g

m in d e n e m b e r i c s e le k e d e t v a g y é r d e m n é lk ü l.
M in t P á l a p o s to l ír ja a r ó m a b e lie k n e k : „Azt tart
juk, hogy az ember hit által igazul meg, a tör
vény cselekedetei nélkül.” E h h e z a z ig é h e z k e ll
n e k ü n k m in d e n e r ő v e l r a g a s z k o d n u n k é s tá n to r íth a ta tla n u l r e á h a g y a t k o z n u n k . H o g y c s a k is
a h it n y e r , m in d e n c s e le k e d e tb e n p ó tlé k n é lk ü l,
b ű n b o c s á n a to t é s m e g ig a z u lá s t . (L u th e r )
ÁRA: 5,50 Ft

_____________ _______________ J
■ ■

Á ll a templom, él a gyülekezet a Deák téren

Immár hagyománnyá vált

175 éves jubileum

„A testvéri kapcsolatok fontos állomása”
Még 1984-ben történt, hogy a
Lutheránus Világszövetség bu
dapesti nagygyűlése ajánlással
fordult a tagegyházakhoz, -azt
kérve, hogy az egyes egyházak,
különösen is a szomszédos or
szágokban élők, fonják szoro
sabbra kapcsolataikat, ezzel is
elősegítve a népek közötti meg
értést. Ennek jegyében került
sor a . múlt évben május 2-án
Szombathelyen a Győr-Sopron
és Vas megyei, valamint a bur
genlandi lelkészek közös konfe
renciájára. Ez egyben egy ha
gyomány elindítása is volt; terv
szerint az alkalm at évenként fel
váltva rendezik Ausztriában és
M agyarországon.

A mörbischi evangélikus templom

A második konferenciára május
21-22-én került sor a határ mellett
fekvő Mörbischben (Fertőmegygyes). Magyar részről 21-en voltak
jelen dr. Nagy Gyula püspök veze
tésével. Az együttlét május 21-én
este vacsorával kezdődött, ame
lyen a helyi polgármester, a gyüle
kezet presbitere üdvözölte a részt
vevőket, többek között elmondot-

ta, hogy a község idegenforgalmi
vonzereje a Fertő-tónak (és a ki
váló boroknak) köszönhetően igen
nagy, a szálláshelyek száma körül
belül ugyanannyi, mint a lakossá
gé (2500).
Másnap a gyülekezeti teremben
Friedrich Sommer felügyelő kö
szöntötte a konferencia résztve
vőit. - Mörbisch a XVI. században

Sopronhoz tartozott, így a refor
máció korai hatása itt is valószínű.
Az első, bizonyosan evangélikus
lelkész Vitus Lantz volt, aki Nürn
berg környéki és alsó-ausztriai
szolgálat után 1578-ban érkezett,
1584-ben azonban az ellenrefor
máció miatt mennie kellett. Az
evangélikus
gyülekezet
élete
1609-74 között ismét zavartalanul
folyt. Ezután azonban legfeljebb
Sopronba járhattak, illetve házi
áhítatokat tartottak. A gyülekezet
a Türelmi Rendelet nyomán, 1785ben alakult újjá, első temploma
1792-ben épült. Templomukat
1965-ben bővítették. A jelenlegi
lelkész Friedrich Treu 1962 óta.
Az „igazi” konferencia úrvacso
rái istentisztelettel kezdődött Nagy
Gyula püspök és Gustav Reingrabner szuperintendens szolgála
tával. - Ezután dr. Cserháti Sán
dor teológiai tanár tartott előadást
„Az egyház szolgálata a társada
lomban” címmel. A rendkívül
szerteágazó téma mindenekelőtt az
alapkérdés feltevésére indít: mi is
az egyház Istentől rendelt szolgála
ta ezen a területen. Látnunk kell,
hogy Jézus az örök élet ígéretét az
emberekért való szolgálathoz kap
csolja az utolsó ítéletről szóló pél-

pontjából nem lényeges, hogy a
másik fél milyen társadalmi rend
szerben él, és így könnyebben elő
segíthetik a megértést. Gyakran
esünk a kishitűség hibájába, pedig
ha „fáradozásunk nem hiábavaló
az Urban” (lK or 15,58), akkor ez
arra a szolgálatunkra is vonatko
zik, amelyet mint keresztyének ke
leten és nyugaton hídépítőként
végzünk.
Hans Helmuth Taul lelkész
(Neuhaus am Klausenbach) „Gyü
lekezetépítés Burgenlandban” cím
mel tartott előadást. Gyülekezetek
építéséről, szervezéséről a szó ere
deti értelmében Burgenlandban
csak a Türelmi Rendelet óta be
szélhetünk, példa erre Mörbisch is.
A gyülekezetek létszáma a XIX
század közepén nőtt meg jelentő
sen. A szervezőmunkát azonban
mindkét világháború után részben
újra kellett kezdeni. Burgenland
ban jelentős a hagyományos ke
gyesség szerepe, de ez itt is, mint
mindenütt gyakran azzal jár, hogy
a külső, formális gyakorlat fonto
sabb a tartalomnál. Az igazi lelki
építés, épülés Jézus Krisztussal
való személyes kapcsolatot feltéte
lez; Isten adományait kell felfedez
tetni a gyülekezet tagjaival.

ÉLŐ VIZ
Történelmi
acrképcsarnok Pál - a teljes
evangélium
a keresztyénség hirdetője.
első idejéből
ApCsel 19,1-13.
Egy arcképcsarnok bőséges
meglepetéssel szolgálhat. Az arcok
sokfélesége, a festők egyénisége,
stílusiskolája, kora stb. meghatá
rozza. De változatossá, tanulsá
gossá teszi a szemlélő beállítottsá
ga, elvárása is. Az említetteknél
többet ígérő rovatunk címe: arcké
pek a keresztyénség első idejéből.
Pál ApCsel 19,1-13 tükrében.
Valójában sokkal többet lehetne
mondani róla az összes ún. „páli”
közlés alapján. De igénk keretein
belül is lényeges vonások tárulnak
elénk. Itt az első keresztyének kö
zötti mozgalmas helyzetek evangé
liumhirdetője áll előttünk. Az egy
ház- és az ébredéstörténet „rázós”
jelenségei között képviseü Pál az
evangélium üzenetét. A kialakuló
ban lévő s lassan erősödő keresz
tyének élményei egy római tartqmányi főváros vallási életében. Pál
odaérkezése előtt voltak zsidókból
megtért, nagyrészt Apollós által
misszionált ún. (keresztelő-)János-keresztyének a mozgalmas,
kevert lakosságú-fajú-vallású tö
megben. A friss ébredés és a hitbe
li, gyakorlati kezdet hiányaival, ill.
„többleteivel” találkozhatott itt
Pál. Három jelentős észrevételt te
hetünk.
Először is megragad az a testvéri
nyitottság, amellyel Pál az ott ta
lált testvéreket elfogadja „hívők”nek. Akik már a lényeget elfogad
ták, hittek az Úr Jézusban. Mert
kizárólag Krisztus az evangélium.
Maga a teljes Evangélium. Jézus
igéje (és két szentsége). Az igehir
detés és a Szentháromság nevében
történő egyszeri keresztség. A keresztség nem kevesebb és nem több
és nem más, mint az evangélium
személyre alkalmazása. Három
szorosan érvényes. Örökkévaló

szeretettel szeretett (Jer 31,3). S az
idő teljességében Fiát adta szeretetében (Gál 4,4; Jn 3,16). Születé
semkor engem személyesen elfoga
dott az egyház közösségében. Há
romszorosan érvényes, hogy O
előbb szeretett minket (ÍJn 4,19)
Amikor még nem is léteztünk,
mennyivel inkább amikor már éle
tet adott?! Mikor már mint sze
mély léteztünk ez életben, az idő
ben. Ez az „előbb” időben-térbentartalomban kizár minden embe
rit, „utólagost”. Itt nincs terünk
arra, hogy a Szeretet-Kegyelem e
tündöklő csodáját részletezzük.
Ez: a „tegyetek tanítványokká”,
amelyet követ az „és tanítsátok
őket” (Mt 28,19-20): egyház, szü
lők, keresztszülők, konfirmáció,
evangelizáció stb. Ez a „Jézus ne
vében” keresztség különböztet az
ún. János-keresztségtől (Mt 3,12).
A kettőt gyakran fölcserélik a János-keresztséghez kapcsolván a
Szentlélek vételét. - Másodszor:
Mindez figyelmezteti Isten népét
a történelemszemléletre. Egy-egy
ébredési időszak elhanyagoltként
„fedez fel” és gyakorol a bibliai
korban már tisztázott tanítást. Harmadszor: Pál sem reflektált a
munkáját esetleg kísérő és egyesek
személyes hitéletében talán jelen
tős élményekre (12. vs; Csel 5,15).
Minden igehirdető tapasztalhat
hasonlókat. A „kézrátétel” is egyik
folytatása az „ároni”-áldásnak. A „nyelveken szólás” nem az ige
hirdetés kritériuma, hanem az
egyes hívő személyes hitéletéhez
tartozó, vagy nem tartozó „maga
magát építő” (lK or 14,4), mely
más számára lehet építő, nem kifo
gásolt, tűrt vagy extatikus „őrjön
gés”... (lK or 14,7).
id. G yőri János

Theodor Kery tartományfőnök (középen) köszönti a konferencia résztvevőit,
balról Nagy Gyula püspök és felesége, jobbról Dieter Knall püspök és
Gustav Reingrabner szuperintendens

dázatban (Mt 25,31-46). Minden
egyháznak a maga körülményei
között kell megtalálnia a társada
lomért végzett szolgálat lehetősé
geit. A két szomszéd egyház jelen
lévő képviselői különböző társa
dalmi rendszerű országokból jöt
tek, de társadalmi szolgálatukban
legalább egy közös feladatuk biz
tosan van, ez pedig a béke ügye.
A keresztyének felelőssége ebben
különösen nagy, mivel a hit szem-

Cserháti Sándor professzor előadást
tart
Fotók: Koháry

Kismartonban (Eisenstadt) az
Esterházy-kastélyban
Theodor
Kery burgenlandi tartományfő
nök adott fogadást a konferencia
résztvevőinek. Többek között ar
ról szólt, hogy az elmúlt 20 évben
(amióta jelenlegi tisztét viseli) na
gyon jjfg viszonyt alakítottak ki a
szomszédos Győr-Sopron és Vas
megyével. A fogadás után a kas
tély megtekintése következett (itt
és Fertődön alkotott évtizedeken
át az Esterházyak udvari karmes
tereként Joseph Haydn), majd pe
dig a modern evangélikus gyüleke
zeti központé. Pöttelsdorfban (Petőfalva) a századeleji neogótikus
templomot keresték fel a résztve
vők és a szórványgyülekezet (szá
munkra sem ismeretlen) életéről
tájékozódtak. A program, amely
során a vendégszeretet számos jelét
tapasztaltuk, Ruszton (Rust) feje
ződött be, illetve reménység szerint
jövőre Győr-Sopron megyében
folytatódik.
A konferenciát meglátogatta
dr. Dieter Knall püspök is, aki üd
vözlő szavaiban rámutatott arra,
hogy az alkalom nemcsak a bur
genlandi egyházkerület, hanem az
egész Ausztriai Evangélikus Egy
ház ügye és az egyházaink közötti
testvéri kapcsolatok fontos állo
mása. Egyházunk részéről is an
nak tekintjük.

Lehet-e a történelemben hánya itt az evangéliumot, akiknek sza
tott sorsa egy templomnak? Lehet. va, élete, adománya beleépült a fa
Körülötte harc dúlhat, falait ront lakba és hittel hívta, hozta a Lélek
hatja idő, rést vághat kövei közé adományait.
fegyver, beléhasíthat, ha megmoz
A pünkösd, az emlékezés, a
dul alatta a föld. De lehet menedék presbiteriktatás mellett az első nap
is, ahol oltalmat találnak a mene harmadik ünnepe az isztentisztelet
külők, az üldözöttek. Mindez, és után következett: fölavatták a
még sok minden elmondható templom falán „az ötödik evangé
evangélikus templomokról, csak lista”, Johann Sebastian Bach em
egyetlen egy nem hiányozhat: ma léktábláját, Asszonyt Tamás műal
ga az evangélium.
kotását.

Balról jobbra Hafenscher Károly ig. lelkész, Pintér Károly és Kovácsházi Zelma
lelkészek
Fotók: Kinczler

A Deák téri templomban kettős
ünnep, sőt: hármas, négyes, talán
ötszörös is volt az idei pünkösd.
Szélesre tárult a főkapu, s amikor
megszólalt az orgona, a tér felől
ünnepélyesen vonultak be a lelké
szek, a felügyelők, a presbiterek.
Erős vár a mi Istenünk - vallotta
énekelve a gyülekezet. Az oltár elé
állott a három lelkész: dr. Hafenscher Károly, Pintér Károly és Takácsné Kovácsházi Zelma. A szo
kott rendtől eltérve az oltár előtt
az a zsoltár hangzott el most is,
amely 175 esztendeje, a templom
fölszentelésekor. A századik zsol
tár. „Ő alkotott minket, az övéi va
gyunk...” Az emlékidéző istentisz
telet rendjébe itt ékelődött be az új
presbitérium ünnepélyes beiktatá
sa, az új presbiterek eskütétele.
A szószékről pedig az az ige szólt,
amely szíven találja az embert,
megtalálta a most ünneplő gyüle
kezetét, s megtalálta annak idején
a templomépítő ősök szívét is.
Mintha bizonységtevők fellege vet
te volna körül a szószéket: mind
azok lelke-, akik valaha is hirdették

Bach igehirdető zenéje gyakran
szólal meg a Deák téri templom
ban, fölhangzott - a Lutheránia
tolmácsolásában - pünkösd má
sodnapján, az emlékező ünnepsé
gen. Szirmai Tibor felügyelő kö
szöntötte a vendégeket és a gyüle
kezetét. Az egykori templomszen
telést megelőző korokról, a még
föl sem épült templom híveinek
hányatott sorsáról Fabiny Tibor,
az egyháztörténet professzora tar
tott előadást. Idézte az ősi mon
dást: saxa loquntur, a kövek be
szélnek; szólt a török hódoltság
idejéről, a türelem koráról, közös
protestáns kezdeményekről, emlé
kezett az alapkő letételére, hívők
hitére és áldozatkészségére. A mai
evangélikus ember hite szólalt meg
Túrmezei Erzsébet versében: szelíd
szóval ő maga mondta el.
Már előző nap az istentisztele
ten, hétfőn az ünnepélyen újra
megszólalt a Deák téri templom
harangja: fél évszázadon át itt hív
ta az élőket, búcsúztatta a holta
kat, s törte meg a villámokat.
(Folytatás a 3. oldalon)

MEGHÍVÓ
A z Evangélikus Teológiai Akadém ia
1986. június 20-án, pénteken délután 16.00 órai kezdettel,
a Zuglói Evangélikus E gyházközség templomában
(X IV ., Lőcsei út 32.)

tanévzáró istentiszteletet tart,
amelynek szolgálatát Dr. N agy Gyula püspök végzi.
E zt követően, 16.30 órai kezd ettel tartjuk Akadém iánk

tanévzáró ünnepi ülését.
Tárgysorozat:
1. Mily nagy az Ú r kegyelmessége, 58. ének 1. v.
2. Dékáni jelentés
3. A teológus énekkar éneke
4. A végzett hallgatók búcsúzása
5. A teológus énekkar éneke
6. Jutalm ak kiosztása
7. A 40 éve végzettek köszöntése
8. Himnusz.
Erre az alkalom ra szeretettel meghívom.
Dr. Vámos J ó zsef

e. i. dékán

Evangélikus Élet 1986. június 8.

-Ö--RÓL * -R A
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta
tok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok
nektek.” Mt 11,28
VASÁRNAP - „Ezért arra törekszünk, hogy akár
hazaköltözünk, akár távol lakunk, kedvesek le
gyünk neki” 2Kor 5,9 (Péld 21, 2 - Lk 14,15-24 Zsolt 37,21-40). Életünkben egyre szaporodnak a
figyelmet felhívó táblák. Nemcsak a közlekedés biz
tonsága érdekében elengedhetetlenül fontosak, de a
normális emberi együttélés miatt is nélkülözhetetle
nek. Keresztyén életvitelünkben ezt is komolyan kell
vennünk: Vigyázat, Isten kezéből ki lehet esni!
HÉTFŐ - „Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsé
tet tett arra, hogy az Isten igaz” Jn 3,33 (Ézs 46,10
- Mt 22,1-14 - 5Móz 8,1-20). Isten-ismeretünk
Krisztus-ismeretünk függvénye. Minél többet ismer
tünk meg és értettünk meg Krisztusból, annál való
ságosabban és teljesebben ragyog fel előttünk gond
viselő Istenünk arca. Jézuson látjuk igazán: kicsoda,
és milyen az Isten?! Többet akarunk megtudni Róla?
Higgyünk vakmerőbben Krisztusban, és kövessük
bátrabban Őt!
KEDD - „Megmosattatok, megszentelődtetek, és
meg is igázultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és
a mi Istenünk Lelke által” lKor 6,11 (Ez 36,25 - Mt
10,7-15 - 5Móz 9,1-6). A jézusi hívó szó nem lett
erőtelenebb! Talán csak mi mondjuk halkabban,
vagy halljuk vissza csendesebben. A jézusi szolgálat
sem lett kevésbé vonzó! Talán csak a mi életünk
sugároz kevesebb melegséget és szeretetet. Enged
jük, hogy Krisztus újra győzzön bennünk. Enged
jük, hogy Isten Szentlelke újra hatalmába vegyen
minket. Vele ma is csodákban lesz részünk - és
magunk is csodákra leszünk képesek!
SZERDA - „Dicsőségének magasztalására legyünk,
mint akik előre reménykedünk a Krisztusban” Ef
1,12 (3Móz 19,2 - lKor 14,1-3.20-25 I 5Móz

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. június 8-án
|
Deák tér de.- 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi ZelI. ma, de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. szeretetvendégség: Győri János, Pintér Károly. Fasor de. 11.
(úrv.) Gáncs Aladár, du. 6. M un tag Andomé. Üllői
út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b.
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar)
Kertész Géza. Thaly Kálmán a. 28. de. 11. Rédey
Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda Páter u. 33.
de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó
Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de.
11. Reuss András. Váci út 129. de. negyed 10. Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz
Katalin. Űjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de.
10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél
! 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi
Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bony*
nyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákos
palota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákos
szentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9.
Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Kósa László. Rá
koscsaba tie. 9. (úrv.) Inotay Lehel. Rákosliget de.
11. Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Kósa
László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11.
(német), de. 11. (úrv.) Gunnar Stálsett, Nagy Gyula,
du. 6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9. Madocsai
. Miklós. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay
Vilmos u. 11. de. 9. Köszeghy Tamás, de. 11. Köszeghy Tamás, du. fél 7. Buczolich Márta. Modori
u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Már
Budakeszi de. 8. Buczolich Márta. Kelenföld de.
I ta.
8. (úrv.) Bencze Imre, de. II. (úrv.) Missura Tibor,
I du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9. Missu
I ra Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok
11. Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő
I de.
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.

9,7-29). Bizony nem mindig sikerül megragadnunk
Istent! Hallgatjuk üzenetét, de nem halljuk meg.
Imádkozunk Hozzá, de üresen kong a mondaniva
lónk. Találkozni szeretnénk Vele, de nem érezzük
áldott jelenlétét. És mégis: örömmel éljük át, hogy
Ő az, Aki megragad minket. Isten maga siet segítsé
günkre Fiában: megjelent dicsősége!
CSOTÖRTÖK - „Kegyelmét kiárasztotta ránk teljes
bölcsességgel és értelemmel” Ef 1,8 (Péld 2,6 ApCsel 20,7-12- 5Móz 10,10-22). Megoldásra váró
feladataink vannak. Nem árt tudatosítanunk: erőt
adó Urunk is van! Nemcsak Jézus nevében végezhet
jük szolgálatunkat, de Jézussal is. Segít, tanácsol,
hordoz - magára vette bűneinket, betegségeinket,
gyarlóságainkat. Ne nyugtalankodjunk: ügyünk Is
ten kezében van! Reá bízhatjuk magunkat és felada
tokkal teli jelenünket.
PÉNTEKI - „Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban
szabadok lesztek” Jn 8,36 (Zsolt 18,20 - lKor
9,16-23 - 5Móz11,1-12. 22-26). Mindnyájan terhe
ket hordozunk. Olykor az éveink száma, a minden
napi élet, az emberi igazságtalanság nagyon nehéz
súlyait. Nem ritkán mi magunk rakunk terheket
önmagunkra. Ezek a legnehezebbek. Pedig Krisztus
már levette rólunk a kísértés kudarcának, a megalázó bűnnek, a halál félelmének terheit. Az Ő keresztje
megszabadít! Szabadok vagyunk a szeretetre, az ir- I
galomra, az Istennek tetsző életre.
SZOMBAT - „Aki azt mondja: ismerem őt, de nem I
tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs I
meg az igazság” ÍJn 2,4 (Zsolt 19,12 - Jer 3,14-17 I
- 5Móz 15,1-11). Embertársi viszonylatunkban til- I
takozhatnánk is: becsületesek vagyunk, nem hazud- I
toltunk meg senkit, nem csaptuk be a másikat. De j
Istennel való kapcsolatunkban vádlottak vagyunk! I
Bűntudattal és bűnbánattal fordulhatunk csak Felé: I
könyörülj rajtunk!
Eszlényi László j

Szentháromság utáni 2. vasárnapon
az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti
istentisztelet
oltári
igéje:
ÍJn
3(13), 14-18; az igehirdetés alapigéje:
Mt 23,37-39
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Magyar résztvevő német
tudományos bizottságban
A Német Demokratikus Köz
társaság Egyházainak Pietizmustörténeti Bizottsága (Berlin) tava
szi ülésén levelező taggá választot
ta dr. Fabiny Tibor teológiai ta
nárt.
„Nemet a nukleáris fegyverekre”
Az Országos Béketanács meghí
vására május 12-18 között dán bé
kemozgalmi delegáció tartózko
dott hazánkban.

MENYEK
MEGHÍVÓ
A z E v a n g é lik u s T e o ló g ia i A k a
d é m ia 1966. j ú n iu s 2 0 -á n , p é n te 
k e n d é lu tá n 16.00 ó r a i k e z d e tte l, a
Z u g ló i E v a n g é lik u s E g y h á z k ö z s é g
te m p lo m á b a n (XIV., L ő c s e i ú t 32.)

tanévzáró Istentiszteletet tp/1,
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. július 6-án,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Bárány Gyula espe
res, Győr.

a m e ly n e k s z o l g á l a t á t D r. N ag y
G y u la p ü s p ö k v é g z i.
E zt k ö v e tő e n , 16.30 ó r a i k e z d e t
te l ta r tju k A k a d é m iá n k

tanévzáró ünnepi ülését.
Tárgysorozat:

Gyarmathy Irén

Három könnycsepp
Mindig megráz, ha könnyező em 'meg. Hallott már arról, hogy sok
bert látok. A gyermekkönnyek ellen sorstársát deportálták. Megborot
serit vagyok felfegyverkezve és az válkozott, felvette ünneplő fekete
öregekét egyszerűen nem tudom el ruháját, kezébe vette ezüstvégű sé
tabotját, amit még édesapjától örö
viselni.
Életem folyamán sokszor talál költ, megölelte Róza nénit, aztán
koztam a könnyekkel. Magam is mint aki csak kisétál a házból, mo
gyorsan elsírom magam, ha valami solyogva, lassú léptekkel végigment
megindít. De vannak könnyek, a kerten. A kapunál megállt, vissza
amelyeknek emléke különösen erő fordult. Egy könnycsepp rezgeti a
sen él bennünk. Nekem is vannak. szeme sarkában, benne ragyogott a
Három emlékezetes könnycseppet felhőtlen ég, a kis kert és Róza néni
nem törölt ki az idő belőlem. Ma is, meggörnyedt alakja az üzletajtó
ha csak rájuk gondolok, könnybe ban. Aztán lehullott a porba, meg
szürkült tőle és ma már csak az én
lábad tőle a szemem.
Még a háború előtt történt, ami szivemben él kitörölhetetlenül, mert
kor a véletlenfolytán tanúja voltam a gyermekei elpusztultak, Róza né
ni is elment ás ha én is indulok, nem
egy elhurcoltatásnak.
Klein bácsi ügyfelünk volt, egy marad már senki, aki ismerné an
kis bolt tulajdonosa Kézdivásárhe- nak az egyetlen könnycseppnek az
lyen. Közszeretetnek örvendettfele életét.
ségével együtt, akit Rózának hív
A másik könnycseppet a televízió
tak. Mintaházasságban éltek, bárki képernyőjén láttam egyszeretetotttanulhatott volna tőlük. A házas honban lakó öregasszonynak a sze
párnak hárqm gyermeke volt, há mében, akit gyermekei jobb megol
rom fiú. Mind a hármat behívták a dás híján odahoztak.
katonasághoz. Azóta nem volt ró
- Mikor látta a gyermekeit? luk hírük.
kérdi a riporter.
Egyik nap, a déli órákban három
- Nem láttam őket - néz maga
fiatalember jött Klein bácsiék üzle elé az öregasszony.
tébe.
- Hány gyermeke van?
- Készüljön, egy óra múlva jö
- Négy.
vünk! - mondták és Róza néninek
- Mikor voltak magánál?
úgy félvállról:
- Nem voltak, nincs idejük, na
- Tessék a rolót lehúzni. Rendes gyon elfoglaltak.
ember nem jöhet ide vásárolni.
- Nem szeretné látni őket?
Klein bácsit mindez nem lepte
Az asszony nem válaszol.

- Nem tetszett a kérdést érteni?
Az asszony nem válaszol. Nézi a
padlót. Szeme sarkában egy könny
csepp remeg. Benne csillog keserű
fájdalma, meghalt reménye, egész
keserves élete. Kezefejével törli le a
megnőtt könnycseppet. Elfordul,
nem akarja, hogy lássuk életkeser
vének beszédes jelét.
A harmadik könnycsepp egy Bukovinából áttelepített székely aszszony szemében csillogott. Es annyi
mindenről beszélt... keserű csalódá
sáról, a hontalanság fájdalmáról, a
jövő bizonytalanságáról, a hogyan
tovább sorsdöntő kérdéséről, a hová
hajtsuk lefejünket, a mi lesz velünk,
a ki segít rajtunk, ki fogad be ben
nünket sürgető megoldása, elha
gyott otthonuk képe.
Annyi a könny a világban, ha
nem is láthatjuk valamennyit.
Ahogy sokasodik a bánat, úgy so
kasodnak a könnycseppek. Kik tör
lik le a megfáradt arcok könnyeit,
a síró gyermekekét, az öregek arcá
nak barázdáin legördülőket? Nem
tudom. Kevés a könnyeket felszárí
tók száma a növekvő gondokkal
szemben. Hol az a csodálatosnak
ígért új világ, amely nem ismeri
majd a könnyet?
Nincs más menedékünk, csak Te,
Uram! Oltalmazó jóságodat ne
vond meg tőlünk, emberektől,
megpróbált hazánktól, az egész
könnyes szemű világtól.

Sopron díszpolgára

Dr. Friedrich Károly, aki már 1970ben „Pro űrbe” kitüntetést kapott
„Sopron városért végzett kiemelkedő
munkáért”, most 80. évében beérett a
ritka elismerés, melyet a város vezetősé
gétől kapott: a díszpolgári oklevél. Nem
minden évben érik be ilyen gyümölcs.
Kutatom a kitüntetett életében a csalá
di, városi és gyülekezeti gyökereket.
A családi gyökerek mélyek Sopron
életének talajában.
- Nagyapám bognármester volt,
édesapám városi főszámvevő, öten vol
tunk testvérek - vallja, aki a város életé
ben terjedő családi gyökerektől nem
tudott, de nem is akart és ma sem kíván
elszakadni. Előttem van a minden év
ben újév előtt küldött képeslap, melyen

soproni háttérrel az unokái is láthatóak.
erősek. Egy lélegzettel szívta magába
Ez a képbeli háttér is tükrözi:
a hazája-városa és egyháza-gyülekezeA városhoz is erős szálak kapcsolják.
te iránti szeretetet szinte az „anyatejNem tudom, hogy van-e még ma a jel”.
városban olyan ember, aki mint Sopron
- A soproni templomunkban része
szülötte úgy ismeri, úgy szereti és olyan sültem keresztségbed, konfirmációban
lelkesedéssel tudná megismertetni a ha és esküdtem. Édesapám, mint a gyüle
zai és külföldi turistákkal, vendégekkel kezet presbitere, a pénzügyek intézésé
a „civitas fidelissima”-t, mint ő. De néz ben is aktív, vezető szerepet töltött be.
zük csak 1921. évet, hol volt, amikor a Magam is hosszú ideje presbiter va
„leghűségesebb város” címet érdemelte gyok.
ki a mai „aranyérmes” műemlékváros?
Személyes élményem: amikor 1980- 15 éves diák voltam, amikor a nép ban első szolgálatra jöttem Sopronba és
szavazás folyt és az eseményeket szomo leszálltam az állomáson, egy külföldi
rú gimnazistaként éltem át, mert csórna-- csoport vezetőjeként Friedrich Károlyt
goltunk a költözésben lévő iskolánk ismerhettem meg elsőnek a soproni
ban. Akkoriban sokat jelentett szá presbitériumból. Számíthattunk eddig
momra Ziermann esperes igehirdetése,
szolgálatára: tartott előadást gyülekemert mindegyikben hazaszeretetre buz zeti-presbiteri együttléten. Vezette az
dított.
Evangélikus Világgyülés hozzánk érke
Ez a szeretet Kari bácsi szavain is ma ző vendégeit. A legutóbb templomunk
még átsüt, ha bemutatja a várost és
ban szolgáló külföldi énekkar karnagya
kapcsolatteremtő szolgálatot végez ha így köszöni meg levelében a „csodálatos
zaiak és külföldiek kalauzolásában.
vezetést”: „Nagy tudása, párosulva hu
- Nemrég Steger osztrák vicekancellárt morral és mesélő adottsággal lebilin
vezettem. De egészségi okok arra kény cselt, megvidámított bennünket és ba
szerítenek, hogy lazítsak. Legtöbbször
rátunkká tette a várost”.
mégsem tudok nemet mondani, ha a
Isten adjon Sopron idei díszpolgárá
város vezetősége, vagy a GYSEV igaz nak, gyülekezetünk szolgáló presbiteré
nek erőt, egészséget, hogy a címerében
gatósága kér „magas” vendégek érkezé
nyitott kapujú városunk benne olyan
sekor. Csak ne ütköznének a terminu
polgárt mondhasson sokáig magáénak,
sok. .. (Amit kifelejtett: nekünk sem tud
aki baráttá tud tenni még sokakat váro
ellentmondani, ha külföldi vendégeink
sunk és gyülekezetiink számára nyílt
érkezésekor - legutóbb a paderbomi
szívű szolgálatával!
énekkar - felkérjük.)
Szimon János
Gyülekezetéhez kötődő kapcsok is

S zab ó D énesné
Az 1923-ban alakult vecsési gyü
lekezetnek sorrendben a hetedik
felügyelője 1982 óta, s mint ilyen,
az első nő. Előbb már 12 éven át
presbiteri tisztet töltött be. Egész
életével Vecséshez kötődik. Itt szü
letett 1945-ben és itt is keresztel
ték. Itt volt konfirmációja és há
zasságkötése. Lelki fejlődését első
sorban áldott emlékű édesanyjá
nak köszönheti, aki nagy odaadás
sal segítette a Jézusban való hit
útjára. Nem volt vasárnap, hogy
anya és leánya ott ne lettek volna
az istentiszteleten az egykori fa
templomban, míg az édesapa más
felekezet templomába járt buzgón.

Kaj Bolmann evangélikus lel
kész, a Dán ökumenikus Tanács
Békebizottságának elnöke, a moz
galom keleteurópai munkacso
portjának tagja, valamint Lone
Hass ugyancsak a keleteurópai
munkacsoport tagja itt tartózko
dásuk során találkozott az Égyházközi Békebizottság főtitkárá
val dr. Aranyos Zoltán zsinati ta
nácsossal, aki az Egyházközi Bé
kebizottság hazai és nemzetközi te
vékenységéről adott tájékoztatást.
A megbeszélésen részt vett Lehel
László evangélikus lelkész az Egy
házközi Békebizottság titkára is.

1. Mily n a g y a z Úr k e g y e lm e s s é g e , 58. é n e k 1. v.
2. D é k á n i j e l e n t é s
3. A t e o l ó g u s é n e k k a r é n e k e
4. A v é g z e tt h a llg a tó k b ú c s ú z á 
sa
5 . A te o ló g u s é n e k k a r é n e k e
6. J u ta lm a k k i o s z tá s a
7. A 4 0 é v e v é g z e tt e k k ö s z ö n té 
se
8. H im n u sz

Erre az alkalomra tisztelettel
meghívom.

Dr. Vámos József
e . i. d é k á n

A keszthelyi templomban
(Deák F. u. 20.)

én 52.'életévében váratlanul elhunyt.
Temetése 1986. május 21-én a soproni
evangélikus temetőben, kölesei búcsúz
tatása május 15-én volt. Mindkét he
lyen Lábossá Lajos esperes, a férj báty
ja hirdette a vigasztalás igéit. („Igen
Atyám, mert így volt kedves előtted”
Mt 11,26.)
özv. Májunké Józsefné (szül. Becker
Ida) lapunk régi olvasója, a kaposvári
templom évtizedeken át hűséges oltárkészítője nagyszombaton, 84 éves ko
rában csendesen elhunyt. Koporsójá
nál Szabóné Piri Zsuzsanna tabi lel
késznő hirdette Isten igéjét. Az el
hunytban Dubovay Géza kaposvári es
peres felesége az édesanyját gyászolja.
„Ha hajnal szárnyaira kelnék és a
tenger túlsó szélére szállanék, ott is. a
Te kezed vezérelne engem, és a Te jobb
kezed fogna engem.”
Apróhirdetés
Kisebb, márkás templomi orgona el
adó. Budapest 1192, Zalaegerszeg u.
24. Bussányi

Z enés á h íta t
június 14-én, szombaton du. 6 órakor
az Oroszlányi Evangélikus
Templomban
június 15-én vasárnap du. 6 órakor
á Kiskőrösi Evangélikus Templomban

június 22-én, vasárnap este
fél 8-kor

MOZART: REQUIEM

egyházzenei áhítat lesz.

Előadja az Oroszlányi Evangélikus
Gyülekezet Ének- és Zenekara

M ű so ro n :

Közreműködnek:

Walther: h-moll concerto
Bach: Vor deinen Thron tret ich
hiermit...
Bach: c-moll preludium és fúga
Musica antiqua hungarica:
Wohlmuth János: Pastorale
Zimmermann Antal: Fuga super
Alleluja paschale
Liszt: Tu es Petrus
Liszt: Desz-dúr Consolation
Kodály: Ite missa est

O b e rstn é M o h á c s i J u d it,

szoprán,
alt, F ü lö p A t t i l a tenor,
M e z ö fi T ib o r basszus,
T ra jtle r G á b o r orgonaművész

E d e lé n y in é P a lo jta i Z s u z s a
B o k o r J u tt a

Igét hirdet Oroszlányban:
teol. tanár

D r. N a g y I s tv á n

Vezényel: N a g y D á n ie l
Mindkét alkalomra szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

O rg o n á i:

dr. ÁMENT LUKÁCS
orgonaművész
bencés tanár

Újra megjelent1

Ig é t h ird et:

Sztehlo Gábor

Véghelyi Antal
lelkész

Isten kezében című könyve

A tízéves leányka életében döntő
hatást jelentett dr. Benes Miklós
néhány hónapos vecsési lelkészi
Tápiószentmárton
szolgálata. Örömmel készült' ké
Szabó Erzsébet III. éves teológus
sőbb a konfirmációra. Áldó igéje
nem a Biblia kiemelkedő igéi közül Exaudi vasárnapján igehirdetéssel szol
való volt, hanem egy egyszerű zsol gált a gyülekezetben. A Lelkésznevelő
tárvers: „Az Úr Istennek nagy tet Intézet részére 7700,- Ft-ot adott ek
teivel járok.” (Zsolt 71,16) Talán kor a gyülekezet.
akkor ez nem is jelentett számára
Gyenesdiás
sokat, de azóta egyre drágább tar
Egy magát megnevezni nem akaró
talmat nyert, és erről nem szégyell
evangélikus
hittestvérünk a gyenesdiási
vallást tenni* senki előtt. Esketési
Kapemaumban
folyó egyházi munka
igéje is ez volt, ami azután a családi
életben hálás megtapasztalássá anyagi támogatására 50000,- forint
lett. Férjével - aki a vecsési refor rendkívüli adományt adott. A Kapemamátus gyülekezet főgondnoka - um Igazgatótanácsa a legutóbbi ülésén
teljes lelki egységben élnek igében jegyzőkönyvileg nyugtázta és köszönte
és imádságban. Házasságukat Is meg ezt a nagy összegű adományt.
ten két fiúgyermekkel áldotta meg.
A vecsési felügyelőasszony nem
Születés
dísznek vagy rangnak tekinti tisz
ifj. Deme Károly szák-szendi lelké
tét, hanem szolgálatnak, amiben
nem válogat. A templomablakok széknek 1986. május 5-én Sára nevű
tisztításánál ott áll a létrán. A gyü ötödik gyermekük született Tatabá
lekezet anyagi ügyeinek intézésé nyán. Isten áldása legyen az újszülöt
ben tevékenyen közreműködik, sőt tön és családján.
tagja az egyházmegyei számvevőszéknek. Az énekkarban ott van a
Házasság
szoprán szólamban, és ünnepsége
Zólyomi Mátyás répcelaki lelkész
ken szavalattal szolgál. A gyüleke
zet tagjainak látogatásából kiveszi Gombos Teréziával Balassagyarmaton
a részét, és az igeszolgálatban alka 1986. június 7-én házasságot kötött.
lomadtán helyettesíti a lelkészt.
Életéről és szolgálatáról Pál
Halálozás
apostollal vallja: „Isten kegyelmé
ből vagyok, ami vagyok...” (lKor
Lábossá Lászlóné sz. Jäger Margit
15,10)
.
' .‘
kölesei lelkész hitvese 1986. május 12-

Megrendelhető
a Sajtóosztályon változatlan
85 forintos áron
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A ll a templom, él a gyülekezet a Deák téren

175 éves jubileum
(Folytatás az 1. oldalról)
A tornyot 111 évvel ezelőtt le kel
lett bontani, a harang azóta a
szmrecsányi gyülekezetben szol
gál, hangját ott vették hangszalag
ra, s így idézte most föl a régmúlt
időket. A templomépület mai érté
kelését Gryllus Vilmos építész
mondta el az ünnepségen, tiszte
legve a tervezők és építők: Pollack
Mihály és Hild József előtt. Százhetvenöt esztendő jelennek számí
tó legutóbbi esztendeiről, az élő
gyülekezetről adott számot dr. Ha
fenscher Károly igazgató lelkész.
Szavait ő is régi mondásra építette:
Spiritus Sanctus conservat et renovat ecclesiam, a Szentlélek őrzi meg
és újítja meg a templomot, az egy
házat. Az eklézsiáról, az élő gyüle
kezetről szólt, amint - dr. Nagy
Gyula püspökkel az élen - a kö
szöntők is mind arról vallottak, mi
minden köti-kapcsolja őket a
Deák téri templomhoz, a gyüleke
zethez, az igehirdetéshez.
Ha a kövek is megszólalnak,
amint Kölcsey az itt mindig éne
kelt Hymnus alcímébe írta: a ma
gyar nép zivataros századairól
szólhattak volna, amikor árvíz elől
vagy üldözők elől menekültek ide,
s menekültek meg emberek, el
mondhatták volna, hogy az építés
kor vagy az újjáépítésekkor ki

Im anap június 17.
A Keresztyén Békekonferencia 1986 június 17-ét Leszerelési
Imanappá nyilvánította. A Béke Évében - mint ahogy a KBK
körlevele hangsúlyozza - felemeljük hangunkat: minden keresz
tyént arra hívunk fel, vesse be erejét a béke és leszerelés ügyének
szolgálatába; a Leszerelés Napját: 1986. június 17-t ülje meg mél
tóan - velünk könyörögvén - nyilvános istentiszteleteken, közös
és csendes imádságban!
Máté evangéliumának igéje vezéreljen minket az Imanapra való
felkészülésünkben és annak méltó megünneplésében.

A gyülekezet az emléktábla
leleplezésekor a Deák téri templom
udvarán

mindenki keze munkája épült bele
a falakba. Az ünnepélyt befejező
imádságában Pintér Károly a gyü
lekezet háláját foglalta szavakba,
megköszönve Istennek a gyüleke
zetét, a 17S év alatt püspökök és
lelkészek ajkán megszólalt evangé
liumot. Igazi pünkösd volt ez a
kettős-hármas? többes? - ünnep a
Deák téren s mindenütt, ahol (itt
hon vagy bárhol a nagyvilágon) az
itt hallott evangélium szavával szí
ven talált hívők élnek, Vagy főhaj
tással megállnak azok sírja mellett,
akik örökül hagyták a mai eklézsi
ára a templomot, és az igét.
Z. L.

A Miatyánk — ma

Tied a dicsőség
A tanítványok gyülekezete, a keresztyénség, de maga Jézus Krisz
tus földi élete sem igényelhette a
dicsőséges jelzőt. Az egyház Ura,
a Názáreti Jézus formája nem ha
sonlított az akkori és későbbi dicső
uralkodók stílusához. Nyomorúsá
gos körülmények között „ingyen
istállóban” születik. Kölcsönkért
sírba temetik. Bevonulásakor nem
hajtat maga előtt rabszíjra fűzött,
leíg'ázótt rabszolgákat, levert had
vezéreket. Nem építtet magának
diadalívet, csak hervadó pálma
gallyak ívelnek feje fölé. Hol van itt
a dicsőség? Tanítványaiban? Nem
nagy alakok ők sem. Egyszerű ha
lászok. Félénkek, és talán nem erős
a szó, ha azt mondom: ingatagok.
Egyszóval: nem hősök! Mi a dicső
séges tehát a keresztyénségben?
Még a szimbólumként használt jel
vényünk is, a kereszt, nem más mint
egy szégyenfa, vesztőhelyek gyalá
zatos eszköze! - Vagy talán a keresztyénség „uralmi századaira kell
gondolnunk”. Inkább eljátszottuk
hitelünket a hatalmaskodó, dicső

gazdagságot hajhászó korszakok
kal a a történelem folyamán. Talán
Luther és a reformáció dicső!? Nem
mondanám. Nem találunk olyan
kort, jelenséget, egyéniséget a keresztyénség- történetében, melyre
azt mondhatnánk, hogy dicső! In
kább csak kicsiny seregről beszél
hetünk, akiket bátorítani kell: Ne
csüggedj el!”
Nem véletlen tehát az Úrtól ta
nultimádságban a dicsőség említé
se, az ugyanis nem a gyülekezeté,
nem á tanítványoké, nem az egy
házé, hanem Istené. Erre a dicső
ségre nemcsak az jellemző, hogy
Mária éneke szerint Isten azt más
nak nem adja, vagy az ismert mon
dás szerint, egyedül az övé (Soli
Deo Gloria) hanem az is, hogy ne
künk nincs szükségünk dicsőségre.
Ha lenne, akkor valószínűleg a
Miatyánk egyik kérése ez lenne!
Isten dicsőségének azonban él
vezői lehetünk reménység szerint
az örökkévalóságban, itt a földön
pedig az önzetlen szolgálat gya
korlása közben.
Győri János S.

„Mint csillag ragyogón a vak homályt
űzd
Szét és égi sugárt deríts a jámbor
S gyarló emberi szív komor ködében”.
(Sylvester János, 1539)
A reformáció egyik alaptanítása volt,
hogy minden templom mellé épüljön
iskola. A középkor feudális viszonyai
között nagyon elhanyagolt volt a nép
nevelés. Ennek érdekében történt a bib
lia anyanyelven való kinyomtatása is.
Luther: A német nemzet kér. nemességé
hez írt reformátori iratában kívánja:
„Hát nem kellene-e minden egyes kér.
embernek kilenc vagy tíz éves korában
ismernie az egész evangéliumot, amely
ben neve és élete vagyon”? Nemcsak
népiskolákat, hanem Jközép- és főisko
lákat is szervezett a reformáció.' Ez ma-

gyár hazánkban is hatással volt a kevés
róm. kát. káptalani, városi, falusi és
szerzetesi iskolák számának növelésére.
A pápai iskola 1531-ben az első Du
nántúlon, Nádasdy Tamás sárvári isko
lája 1536-ban a második, időrendben
1557-ben a soproni iskola következett,
mely jelentőségére nézve kiváló helyet
foglalt el a protestáns iskolák sorában.
A XVI. század sok próbáltatása és
szenvedése idején országosan is nagy
előrehaladás történt a népnevelés, mű
velődés és a tudományosság területén.
Tehetséges magyar fiatalok látogatták
a külföldi egyetemeket. Legtöbben a
wittenbergi egyetemen tanultak, Luther
és Melanchton előadásait hallgatták.
Hazatérésük után mint magyar refor
mátorok, tanítók itthon gyümölcsöztették tudásukat. A sok közül megem
líthetjük: Dévai Biró Mátyást, Sylves
ter Jánost, Ozorai Imrét, Heltai Gás
párt, Méliusz Juhász Pétert, Bornem
issza Pétert, Sztárai Mihályt, Szegedi
Kiss Istvánt és Szegedi Máté, első du
nántúli pöspök nevét.
A protestáns iskolák alapítói és
fenntartói a reformáció korában buzgó
főurak, patrónusok voltak. E téren Ná
dasdy Tamás mutatott jó példát a Sár
vár melletti Ujszigeten (a Rába folyó és
a Gyöngyös patak közti terület). Syl
vester János feljegyzése szerint téglá
ból, szilárd anyagból építtetett iskolát.
A sárvári iskola alapítását és fenn
tartását feleségével, Kanizsay Orsolyá
val, Kanizsay László vasvármegyei fő
ispán egyetlen fiúsított leányával ka
pott nagy jövedelmű földbirtokai tet
ték lehetővé. Már az eljegyzéskor,
1532-ben birtokába jutott a Kanizsayuradalmaknak. Az egybekelés 1534ben történt, ettől kezdődően választot
ta lakóhelyéül Sárvárt. Nagy kiterjedé

Nádasdy Tamás képmása

"N

„•Bizony mondom néktek: |
ha akkora hitetek volna
mint egy mustármagnak,
és azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen oda!
odamenne, és semmi sem
volna nektek lehetetlen.”

T ú rm ezei E rz sé b e t

Szóljon az ének!
Zengjen a hála!
Évek suhannak,
Századok szállnak...
tovatűnt tegnap
üzen a mának.
Előttünk jártak,
rég célhoz értek,
hitvalló ősök
emléke.ébred...
emléke annyi
régi csodának!
S dicséret zend ül
és hála árad.
Mert felidézni
és számbavenni
ezen a földön
nem tudja senki,
annyi év alatt
mit végezett itt lenn
e szent hajlékban
az élő Isten.
Kegyelme árja
hány szívbe áradt...
új erőt hányszor
lelt itt a fáradt...
hányszor törölt le
keze könnyeket...
hányán nyertek új,
boldog életet,
bűnbocsánatot
és békességet.

Földi feljegyzés
annyi elégett...
de Isten égi
statisztikája
századok minden
viharát állja.
Ö nem felejti,
ö számontartja
kinek volt e ház
reménység partja,
l<inek otthona,
szent menedéke.
Krisztus szavából
áradt a béke.
ö maga szóit itt!
ö maga járt itt!
Leikével Ö tett
annyi csodát itt!
Ma sincs új élet,
béke, csak nála.
■'S^öljörVaz'énék!' ! '■' 1
Zengjen a hála!'11' ■'Ä'>
Hisz ma is itt jár,
hogy megsegítsen!
Te háromságos
egy örök Isten,
ezért a drága
házért is áldunk!...

S új csodák felé
indul a lábunk.
Kedves Deák téri templomunk 175 éves jubileumi ünnepén
áldást kérő szeretettel
Budapest, 1986. máj. 19.

Egyházi világszervezetek felhívása

Közös imádsággal
Dél-Afrikáért!
I960 márciusában a fajgyűlölő
dél-afrikai rendszer rendőrsége
meggyilkolt 69 embert és további
180-at megsebesített a hírhedt
Shapeville-i vérengzésben. Ez az
esemény indította el a négerek el
lenállási mozgalmát, melynek ál
dozatai napról napra egyre többen
lesznek.
Pontosan tíz évvel ezelőtt tör
tént, amire most emlékezünk. „So
weto, 1976. június 16. a dél-afrikai
fekete ellenállás leghatalmasabb
jelképe. Hétszáz halott és több
száz sebesült: e számok jellemzik
azt a zavargást, amely hamarosan
kiterjedt az egész országra. Ezek az
események olyan válságba sodor
ták Dél-Afrikát, amelyben a ható
ságok jelenleg képtelenek dönte
ni. ..” - így értékeli az eseményeket
a Dél-Afrikai Egyházak Tanácsa.
Desmond Tutu, johannesburgi
anglikán püspök így emlékezik
vissza a gyászos napra: „A* rend
szer Sowetóban őrizetbe vett több,
mint 800 gyereket - voltak közöt
tük hétévesek is... Próbáltunk
közbenjárni a rendőrségnél, és ezt
mondtuk: ’Nem tarthatnak fogva
7-9 éves gyermekeket!’. Én pedig
így szóltam a kerületi rendőrbiz
toshoz: ’A rendőrség épülete előtt
egyre csúnyább a helyzet, mert az
édesanyák az elmúlt éjszaka eljöt
tek, és keresték a gyermekeiket, de
nem találták, és ma reggel is eljöt
tek. Kérem, tegyenek valamit!’...
Amikor a rendőrséghez értünk,
rendőröket találtunk ott, akik

fegyverüket az asszonyok mellére
szegezték. Anyáink, feleségeink,
asszonyaink, védtelen nők voltak
ők, akik csak azzal törődtek, hogy
megoltalmazzák gyermekeiket...”.
Az Egyházak Világtanácsa, a
Lutheránus Világszövetség és a
Reformátusok Világszövetsége a
sowetói mészárlás évfordulója
kapcsán közös felhívást intézett az
EVT tagegyházaihoz, hogy tartsa
nak emlék-istentiszteleteket a gyü
lekezetekben, amelyek alkalmat
adhatnak árra, hogy a keresztyé
nek közös imádságban, emlékezés
ben és böjtben fejezzék ki DélAfrika békéjéért és igazságosságá
ért , érzett elkötelezettségüket.
A három egyházi világszervezet
közösen kidolgozott egy külön is
tentiszteleti rendet erre a rendkívü
li alkalomra „Könyörgő istentisz
telet az igazságtalan rend végét
éréséért” megjelöléssel. Ez a litur
gia tükrözi az elnyomottak elkese
redettségét az apartheid emberte
lensége miatt, ugyanakkor érződik
benne, milyen görcsösen kapasz
kodnak az ÚR megígért kegyelmé
be.
Isten az, aki hatalmat ad a földi
vezetőknek. Ezzel a hatalommal
lehet élni és visszaélni. Isten türel
mes, nem ítél azonnal, de az igaz
ságtalanságot, embertelenséget és
fajgyűlöletet nem tűri sokáig!
Végezetül hadd idézzem az em
lék-istentisztelet egyik imádságát;
imádkozzunk együtt Dél-Afrikával!

„A mélységből kiáltunk hozzád:
tépd k i szívünkből fájdalmunk gyökerét az apartheid elnyomását!”
( ví )

„Az egyházi sajtó a magyar
sajtó jelentős része”
A Magyar Újságíró Szövetség keretében működő Egyházi és
Felekezeti Lapok Szakosztálya május 15-én tartott ülést a MUOSZ székházában. A szakosztály tagjai Németh Jenőnek a Minisz
tertanács Tájékoztatási Hivatala általános elnökhelyettesének tá
jékoztatóját hallgatták meg.
Az előadó a szeptemberben életbe lépő új sajtótörvény kapcsán
behatóan foglalkozott a tájékoztatáspolitika történeti és mai kér
déseivel. Aláhúzta - többek között - a sajtó tájékoztatási köteles
ségének, a realitás iránti érzékenységének, a társadalmi közmeg
egyezés erősítésének a fontosságát.
A Tájékoztatási Hivatal elnökhelyettese részletesen szólt az egy
házi sajtóról, amely - mint mondotta - a magyar sajtó egységes és
jelentős része. A tájékoztató és az elismerő szavak nyomán az
egyházi sajtó képviselői valamint az előadó között élénk megbeszé
lés alakult ki.

_______________________ ____________________________J

Em lékezés

Nádasdy Tamás
sárvári iskolájára a négyszázötvenedik évfordulón
sű birtokaik voltak Sárváron kívül Ka
puváron, Lékán, Egerváron, Csóka
kőn, Nagykanizsán és Somogy megyé
több községében. Adománylevelek és
Musay Gergely püspök feljegyzései ta
núskodnak a Nádasdy-uradalmakról.
Nádasdy Tamás (1498-1562) kisnemesi családban született. Tanulmánya
it szülei házában kezdte, majd Grácban
folytatta. Egyetemen Bolognában filo
zófiát tanult, a bécsi egyetemen huma
nista tanulmányokat folytatott. Szol
gált II. Lajos, majd Mária királyné ud
varában, volt Ferdinánd budai kapitá
nya, szenvedett török fogságot, szaba
dulása után Szapolyai János harcostár
sa volt. Házassága után ismét Ferdi
nánd oldalára állt, aki 1533-ban meg
erősítette birtokaiban.
Az új iskola alapításával kapcsolat
ban Melanchton meleg hangú levelet
intézett Nádasdy Tamáshoz: „Az iskola
alapítójának békevágyát és jobbjövőbe
vetett hitét jelképezi... örülök a kedvező
jelnek. Mert amikor ilyen időkben törődöl a tudományokkal, megmutatod,
hogy reményied a békét és Pannónia
jobb sorsát. Mert ki szánná rá magát
iskolák építésére, ha azt vélné, hogy az
ország szétszakítottsága örökös lesz,
vagy hogy hazája szolgaságra jut? Ezért
ezt a szándékodat, mint a béke eljövete
lének megjövendölését magyarázom.
Bizonyos okok engem is arra késztet
nek, hogy higyjek ebben és gyakran

Mátyásnak (Dévai) is kifejeztem abbeli
jó reménységemet, hogy egykor a törö
kök kiűzése után ismét békesség honol
majd Pannóniában”.
Végül Melanchton egyszerre két ta
nítványát, Dévait és Sylvestert Nádas
dy jóindulatába ajánlja. „Talán bőveb
ben szóltam, mint illett volna. Mátyást
e jel^s tudományú, bölcs és jámbor fér
fiút jóindulatodba ajánlom. A tudós
Sylvester Jánost is ajánlom Nagysá
godnak. Isten oltalmazza Nagyságodat
mindnyájunk üdvére”.
Sylvestert Mindszenti Tamás egri őr
kanonok (püspök) is ajánlja Nádásdynak. 1534. április közepén azt írja Sár
vár földesurának, Dalmácia és Horvát
ország bánjának: „Rábeszélésemre és
tanácsomra Nagyságodhoz utazik Sylvéster János mester (magister Johannes
Sylvestri). Arról értesültem, hogy
Nagyságod valami tudós embert sze
retne maga mellé venni. Úgy gondo
lom, hogy ő alkalmas és mindenben
meg fog felelni... Nagyságodnak ezt az
óhaját Thurkowyth Miklós uram kö
zölte velem. Fogadja Nagyságod e nem
közönséges tudományú bölcs férfi
út”... Sylvestert Thurkowyth Miklós
budai városbíró és mostohatestvére,
Gyzdawith Péter pápai tanító ajánlot
ták Nádasdynak. Sylvester János 1534.
május első napjaiban érkezett Nádasdy
Tamáshoz, aki akkor már nagy tekin
télyű államférfi volt.

Sylvester János (1504-1555) a Szatmár megyei Szinérváralján született.
1526-ból való egyetemi anyakönyv sze
rint Krakkóban tanult. Két ízben is
látogatta a wittenbergi egyetemet, má
sodik útján tanulmányozta a könyvnyomtatást és a betűöntést. Sárvári ta
nítóként gyümölcsöztette a külföldi
egyetemeken tanultakat. Iskolájában
(gimnázium) tanította a latin, görög
nyelv mellett a németet és hébert is. Az
első magyar és latin nyelvtant a sárvári
nyomdában nyomtatták 1539-ben. Két
év múlva, 1541-ben Sárváron jelent
meg Sylvester János fordításában a tel
jés Újszövetség magyar nyelven.
Dévai Biró Mátyás (15007-1545), re
formátori működésének nagy részében
Luther és Melanchton hű követője
volt, magyar Luthernek nevezték.
Több alkalommal került a sárvári isko
lához, 1535. év elejétől 1536 májusáig
tartózkodott Nádasdy Tamás udvará
ban. Ebben az időben írta latin nyelvű
munkájának ajánlólevelét, 1535-ben.
A következő évben ismét Wittenbergbe
utazott, de Nádasdyval továbbra is le
velezett.
Sylvester János közel tíz évig állott a
sárvári iskola élén. 1544-ben a bécsi
egyetem hívta meg tanárának. A sár
vári iskola jó hírnevét ő alapította meg.
Híres iskola volt, korán benépesült. Itt
tanult Sylvester János Tivadar fia, Ko
vács Márton diák, aki saját munkáját
mutatta be Nádasdynénak, Egerszegi
István, Zvonarics Imre és Mihály, Kiss
Ádám és Pál Kiss Bertalan püspök fiai
és a dunántúli lelkészek és tanitók nagy
része.
Nádasdy Tamás nádor létesítette a
csepregi főiskolát is, mely 1644-ig állt
fenn. Ebben az iskolában tanult dr.
Lackner Kristóf, a későbbi neves sop-

Sybester Jánosnak századunk elején
szülővárosában, Szinérváralján emelt
emlékoszlopa
róni polgármester. Német fiúk is jártak
ide Sopronból, Becsből, Bécsújhelyről,
sőt Németországból is. Felvidéki tót
ifjak is tanultak Csepregben. A csepre
gi iskolából kikerült ifjakat lelkészekké
avatták. Az Árva megyei Philippi Má
tyást Musay Gergely püspök 1649-ben
Nagygeresdre avatta fel lelkésznek.
Nádasdy iskoláját a múlt század ele
jén újjáépítették. Az 1883-84-es tanév
ben ebben az épületben tanított Gárdo
nyi Géza írónk. Ma óvodai célt szolgál
a felújított épület a Széchenyi u. 7. alatt.
„Gyújtsd a tudást, mert látod pusztul
minden e földön,
És csak a szellemi kincs élheti túl
a halált”.
Mesterházy Sándor

Evangélikus Élet p l l

június

fi

15.

jfts

GYERMEKEKNEK

Lk 7,11-17

H o g y a n s e g ít J é z u s ?

A naini ifjú feltámasztása
Nagyon sok ember pánik gyászolók fájdalmából? Nem
szerűen menekül a temetőből sok idejük maradt a koporsót
és megremeg, ha szembe kell kísérő barátoknak a megbot
ránkozásra. „Felült a halott és
néznie a halállal.
Kisgyerek álldogál az ut elkezdett beszélni." Az evan
cán, mézeskalácsot majszol. gélium nem részletezi az utá
Miközben rágcsál, hatalmas na történteket, csak ennyit
könnyek hullanak a szeméből. mond röviden: „Jézus pedig
Az egyik járókelő megkérdezi: átadta az anyjának.”
Ez a történet nemcsak azért
Miért sírsz, kisfiú? Azért hangzik a válasz - , mert min figyelemre méltó, mert Jézus
den harapással kisebb lesz a hatalmát szemlélteti. Sokkal
mézeskalácsom.
Pontosan inkább azért, mert prófétikus,
/ így vagyunk az élettel is. Min jövőbe mutató esemény. Meg
den nappal rövidebb lesz. határozza a keresztyén ember
Előbb utóbb szembe kell néz viszonyát a halálhoz. Mi a ha
nie mindenkinek azzal a bibliai lálról csak úgy beszélhetünk,
gondolattal: Nincs itt mara ha mellé állítjuk a feltámadást.
A hitetlen emberek sok min
dandó városunk.
Jézus tanítványaival Nain dent megkérdőjeleznek a
város
kapujához érkezik. Szentírás tanításából De a
Megilletődve veszik észre a halált nem tudják letagadni.
szembejövő
gyászmenetet. Valahol hallottam a találó kife
Váratlan dolog történik, ami jezést, hogy minden óra roszkor Jézus odalép az özvegy szul jár, becsap minket, mert
hez, akinek egyetlen fia fekszik minden nap elölről mutatja az
a koporsóban. Odalép a zo időt. Csak a halál órája pon
kogó édesanyához és csak tos. Az Istenben hívő ember
ennyit mond: „Ne sírj!" Olcsó soha nem láthat ellenséget a
vigasz. 0, milyen sokan mond halálban. Miért? Mert a ke
ták már ezt neki! A sablonos resztyén ember az emberi éle
részvétnyilvánítás mondata. tet egy kétkötetes regényhez
Tőlünk, emberektől nem is na hasonlítja. Az első kötet a földi
gyon telik más. Jézus is csak élet, amelynek folytatása,
ennyire képes? Könnyű ilyes vagyis a második kötet az
mivel vigasztalni azokat, akik örök életben következik. Egy
az élet útját járják. Csakhogy kétkötetes regénynek hiába
ez az asszony egyetlen gyer olvasom el precízen az első
mekét, egyetlen támaszát felét, ha fogalmam sincs a be
vesztette el.
fejezésről.
Jézus nem felszínes vigasz
Arra figyelmeztet ez a törté
nak, könnytörlésnek szánta net, hogy életünk folytatása
szavait. Odalépett a koporsó attól is függ, hogyan éltünk a
hoz és ezt mondta: „Ifjú, neked földön. Ha az úton találko
szólok, kelj fel!" Elképzelhetjük zunk Jézussal és nekünk is
a körülállók megrökönyödé mondja: Kelj feli, akkor hittel
sét. Hogy mondhat ilyet egy tudjuk vallani Gárdonyi Gézá
halottnak? Gúnyt akar űzni a val együtt:

A halál nékem nem fekete börtön.
Nem fázlaló, nem is rut semmiképpen.
Egy ajtó bezárul itt a földön
S egy ajtó kinyílik ott fenn az égben.
Baloghné Szemerei Mária

A
VASÁRNAP
IGÉJE
Lk 7,36-50

HÁRMAN TALÁLKOZTAK
A T A L Á L K O Z Á S S Z ÍN H E L Y E E G Y F A R IZ E U S H Á 
ZA , ah o l vendégség volt és tö b b en is voltak jelen; erre u tal ez
a n éhány szó: „A z asztalnál ü lő k .” T alán m egszokott baráti
társaság, talán a régi keleten szokásos n y ito tt vendéglátás az,
am iről szól az ige. Itt találk o zo tt egy farizeus és egy bűnös
asszony Jézussal.
A T A L Á L K O Z Á S H Á Z IG A Z D Á JA S IM O N F A R IZ E 
US. M ilyennek lá ttá k ő t m eghívott b arátai? K öztiszteletben
álló em bernek. Biztos, hogy eleget te tt az állam iránti k ötele
zettségeinek. Isten irán ti kötelességeit is m ind igyekezett ke
gyesen teljesíteni. A farizeus elnevezés a k k o r nem csengett
olyan rosszul, m int m a. Ellenkezőleg tiszteletet és m egbecsü
lést jelen tett.
M ilyennek lá tta Jézus? C saló d o ttn ak . Sim on a z t g o n d o lta,
hogy ezzel a Jézus nevű p ró fétáv al, ak in ek m á r jó h írét h allo t
ta, ta rtalm a s beszélgetést fog folytatni. Ezzel szem ben erre a
m eg állap ításra kellett ju tn ia Jézussal k apcsolatban: „ H a ez
volna am a p ró fé ta ...” Ö nm agával m egelégedett em bert is
lá to tt benne Jézus. S okat tu d o tt a b ű n rő l, de m indig a m áso 
k éra figyelt, és a m agáét nem vette észre, vagy úgy vélte, hogy
nincs nagy adóssága Istennel szem ben.
A K IT N E M V Á R T A K A T A L Á L K O Z Á S R A : A B Ű N Ö S
A SS Z O N Y . M ilyennek ism erték ő t a városban? O lyannak,
m in t ak in ek az előélete irá n t nem volt kétség. R ossz hírű,
h írh ed t asszony volt. Sim on farizeus úgy néz rá, m in t ro m lo tt
gyüm ölcsre, am ely m egfertőzi a fa ág án a m ellette lógót. E zért
cso d álk o zo tt m ag áb an , hogy Jézus m egengedte az asszony
n ak , hogy m egérintse őt.
Jézus m á sn ak is m egism erte az asszonyt. M eg látta benne az
őszinte b ű n b á n a to t. Ez a n ő v aló b an sírt. Ő szinte b ű n b án a tta l
sira tta egész elro n to tt, bűn ö s életét, m e rt felism erte és k o m o 
lyan vette m in d azt, am i e lro n to tta a m ú ltját. Jézus tisztáb an
volt azzal is, hogy ez az asszony azért jö tt hozzá, m ert szab a
du ln i a k a rt m in d en rossztól. Jézus szem ét nem k erülte el az
a hit, am ellyel az asszony bizonyos volt a b b a n , hogy Isten F ia
elő tt áll, ak i n ag y o n szereti ő t és m egbocsátja bűneit. Jézus
felism erte az ő szeretetét is, am ely a rra in d íto tta , hogy őszinte
h álájá t m u tassa m eg Isten F ia irán t.
A T A L Á L K O Z Á S F Ő S Z E R E P L Ő JE JÉ Z U S . A z a Jézus
áll elénk ebben a tö rtén etb en , ak i n y ito tt m indenki felé. Elfo
g ad ta a farizeus m eghívását és nem fo rd u lt el a b ű n ö s aszszonytól sem. N em elfogult senkivel szem ben és nincs előítéle
te senki i r á n f A z Ő szeretete h a tá rta la n . Belefér m ég a m in
denki által m egvetett b ű n ö s asszony is. Szól m indenkihez.
A farizeusnak is v an m o n d an iv aló ja és az asszony szám ára is.
Ő az Isten F ia, aki m egbocsátja a b ű n ö k et, új életet és békes
séget ad.
E Z A JÉ Z U S M IN D IG H ÍV ÉS V Á R M IN K E T A V E L E
V A LÓ T A L Á L K O Z Á S R A . M inket, b ű n ö s em bereket, ak ik
csalódunk Jézu sb an a k k o r, am ik o r nem m in d en úgy tö rté n ik
az életünkben, ah o g y an mi ak arju k . H ív az ö n m ag u n k k al
való m egelégedettség és m áso k m egítélése b ű n éb en vétkese
ket. V ár elh ib ázo tt teg n ap u n k b ó l és vétkes teg n ap elő ttü n k ből. V égtelen szeretete m indenki felé tárv a. H iszen ezt m o n d 
ta: „Jöjjetek én h o zzám m in d n y á ja n ...” Ő kész m indig elen
gedni m eg b án t ta rto zásain k a t és m eg ajándékozni a b ű n b o 
csán ato t n y ert em ber békességével. Ú jra és ú jra m egszólít
b en n ü n k et és h ird eti n ek ü n k az életújító evangélium ot. így
erősíti h itü n k et.
Szakái Árpád

IMÁDKOZZUNK
Jézusunk áldunk, hogy felénk is mindig megnyílsz kegyelmesen. Üjra
és újra nekünk adod bűnbocsánatodat és életújító kegyelmedet. Kérünk,
ajándékozzál meg ezzel most is minket, bűnösöket. Ámen.

Beíratás
vallásoktatásra

„M agyar
B a r th - b ib lio g r á f ia ”
Bázelban, 1968-ban 82 éves k o 
rá b a n h alt meg B arth K ároly, akit
.jo g g a l szoktak a 20. század - ed
dig - legnagyobb protestáns teoló
g u sán ak nevezni” . Idén készülnek
világszerte születése századik év
fo rd u ló járól megemlékezni. M u n 
k ásság a ökum énikus jelentőségű.
Jelentősen h a to tt róm ai katolikus
teo ló g u so k ra is (K üngl). Jelentő
sen segítette hazai és erdélyi teoló
giai eszm élkedésünket is. M i sem
bizo n y ítja ezt jo b b a n a 688 cím sza
vas „M ag y a r B arth-bibliográfiá”n ál, am ely az Á dventista Egyház
k ia d á sá b a n nem régen hag y ta el a
sajtó t.
A m a g y a r bibliográfia h áro m
k u ta tó összesített m u n k áján ak
eredm énye. G y ő ry István, H orcsik
R ih á rd refo rm átu s és Szilvási J ó 
zsef ad v e n tista lelkész 47 p ro tes
tá n s fo ly ó irat és hetilap évfolya
m á t k u ta tta át. B a rth m ag y ar nyel
ven m egjelent m u n k á it, im ádsága
it, leveleit, prédik áció it vették
sz ám b a, valam in t a ró la írt ta n u l
m á n y o k a t és a vele foglalkozó m á 
so d iro d alm at. R ó m ai k ato lik u s

v o natkozásban csak a Vigilia évfo
lyam ait nézték át.
Bár sokszor szálltak v itáb a vele,
a lutheri teológia képviselői sem
m entesülhettek B a rth h atásátó l,
így volt ez h a z án k b a n is. A m a
gyar bibliográfia 58 B arth -tal k a p 
csolatos írást soro l fel evangéli
kus tolm ácsolóitól. V aló b an en 
nél tö b b je len t m eg k iad v án y a
inkban. N em eínlít pl. az Evangé
likus É letben m egjelent jó n éhány
írást.
M agyarországon először T ö rö k
István refo rm átu s teológiai p ro 
fesszor h ív ta fel a figyelm et rá
1927-ben. L eg h a ték o n y a b b an a
kolozsvári refo rm átu s teológia
képviselte a B a rth által kezdem é
nyezett teológiai eszm élkedést; k ü 
lönösen T avaszy S á n d o r és Im re
L ajos
p rofesszoro k ,
v alam in t
evangélikus színnel Já ro si A n d o r
esperes, teológiai m a g án ta n ár.
E gyházu n k b an
először
,id.
G áncs A lad á r figyelt fel jelen tő sé
gére „M it ta n u lh a tu n k B a rth K árolytól?” cím en 1931-ben, a T heológiai Szem lében m egjelent, m in d 

m áig eléggé figyelembe nem vett
tan u lm án y áv al. Im ád ság o t, préd i
k ác ió t B arth -tó l h az á n k b a n elő
ször az evangélikus lelkészek szakfo ly ó irata, a L elk ip ászto r közölt.
A „B arm eni T eológiai N y ilatk o za
to t” is evangélikus fo ly ó irat közöl
te először m ag y ar fo rd ításb an . (A
fo rd ítás és a hozzá k ap cso ló d ó rö 
vid ta n u lm á n y szerzőjét tévesen
jegyzi.) E vangélikus v o n atk o zás
b an G ro ó G y u la professzortól
szárm azik a legtöbb B arth -tal k a p 
csolatos írás. Ő v o lt kü lö n b en a
m ag y ar bibliográfia h á ro m ta g ú bí
ráló b iz o ttsá g án a k egyike P ák o zd y
L ászló M á rto n refo rm átu s és
N agy Jó zsef b a p tista professzor
m ellett.
A z irodalm i fo rráso k a d a ta it
összegyűjtő bibliográfiák m egjele
nésük p illan atátó l kezdve igénylik
a kiegészítést és to v á b b k u ta tá st.
Ez áll a „M ag y ar B arth -b ib lio g ráfiá”-ra is - , am i viszont nem csö k 
kenti a h áro m k u ta tó o d aa d ó
m u n k áján ak jelentőségét és érté
két.
Benczúr László

A vallásoktatásról
szóló
21/1957. (III. 24.) Korm. sz. rende
let és annak 39/1957. (MK. 5.)
MM. számú végrehajtási utasítá
sa alapján a Művelődési Minisz
térium az 1986/87. tanévi vallásoktatásra történő beiratások idő
pontját az általános iskolákban
és a gimnáziumokban 1986. jú
nius 18-19. napjaiban állapította
meg.
A hittanbeíratás az 1986-1987.
tanévre az általános iskolákban
és a gimnáziumokban
június 18-án (szerdán)
14.00- 18.00 óráig
június 19-én (csütörtökön)
8.00- 13.00 óráig
lesz. A tanulókat abban az isko
lában lehet beíratni, amelyben a
rendes behatást végezték. A befratást az egyik szülő, illetve a
gyám az iskola igazgatója, vagy
a behatást végző pedagógus
előtt szóban, vagy - meg nem
jelenés esetén - írásban kérheti.

Ifjúságunk A holnap gyülekezete
„Akinek nem mindegy, mi
lesz itt a zenében egy-két em
beröltő múlva, nem mehet el
közömbösen az iskola mellett,
amikor ének hallik ki belőle” mondotta Kodály Zoltán! Ez a
gondolat számunkra így is han
gozhat: Akinek nem mindegy,
mi lesz gyülekezeteinkben egy
két emberöltő múlva, annak
féltő gonddal kell dolgoznia az
ifjúsági munkában.
A csömöri gyülekezet ősi ha
gyományai szerint fiataljaink a
konfirmáció után lépnek be az
ifjúsági bibliakörbe, s gyakor
latilag annak tagjai egészen a
családalapításig. (Újabban vált
kedves szokássá, hogy az ifjú
sági kör tagjai a körükből há
zasságra lépő barát, barátnő
esküvőjén valamelyik, szép,
kedves ifjúsági éneket eléneke
lik az esküvői szertartáson.)
Az összejövetelek időpontja:
péntek este 7 óra. Ez az alka
lom sohasem kötött, bizonyta
lan időig tart. Előfordult már
az is, hogy a jóízű beszélgetés,
vagy nem egyszer vita a 9 órás
harangszóval, vagy még ké
sőbb ért véget. Nemcsak az
időtartam, de az összejövetelen
résztvevők száma is változó:
Körülbelül 30-40 fiatal fordul
meg mostanában közöttünk.
Az is előfordul viszont, hogy
alkalmakként ennek csak ötöd
része tud jelen lenni. Ez a „hul
lámzás” függ a középiskolások
nagyon sűrített iskolai prog
ramjától (szakkörök, sportkö
rök, ballagás, bálok, hivatalos
iskolai diszkók, nyaralás, tábo
rok stb.), de még a csömöri mo
zi műsorától is...
Az együttlétek témája válto
zatos. Volt időszak, amikor a
fiatalok által felvetett problé
mákra próbáltak választ kapni:
név nélkül, mindenki az őt ér
deklő kérdést, problémát írta le
egy cédulára, s ezt szavazás út-'
ján, sorrendben vettük e lő ..
Ilyenek voltak: „Szerelem és
párválasztás”: „Keresztyén há
zasság”: Lehet-e hívő evangéli
kus KISZ-tag?”: „A Beat és a
keresztyénség”: - „A világ val
lásai”: - Máskor: „János evan
géliuma - csak Jézus beszédei
ből” - „Miért járt Jézus állan
dóan a tömegben”. Ilyen té
mákban és címekkel hangzot
tak el vitaindítók és mindeze
ket nagyon komoly megbeszé
lések követték.
Volt olyan is, amikor egyegy ifjúság köri testvér volt az
est „gazdája”, s ilyenkor „Ki
miben tudós” alapon ő tartott
egy maga által választott témá
ról előadást, vitaindítót. így
hangzottak el előadások: csilla
gászati, történelmi, az imádko
zó élet átfogó kérdéseiről ko
moly bizonyságtételek. Ezeket
természetesen élénk megbeszé
lés követte.
A péntek esték meghitt per
cei azok a pillanatok, amikor a
lelkész azt hirdeti meg: „akinek
a szívén imádság van, mondja
el”! E s vannak a k ik im á d k o z
nak és elm ondják a zt, am i szívü 
kön van! Ez isteni kegyelem!

Nagyon szeretjük az ifjúsági
énekeket. Szerencsénk, hogy if
júságunk körében van, aki ak
tív, magasan kvalifikált gitár és
fuvola „szakember”. Ez külö
nösen sajátos hangulatot és jó
kedvet ad az énekléshez. Áz
lenne a csodálatos, ha minél
több, valamilyen hangszeren
játszó fiatalunk lenne! Hatal
mas vonzerő lehet!
Mindezeken kívül fiataljaink
a gyülekezeti munkából is kive
szik részüket. Időszakosan le
het ezt érteni. Ez azt jelenti,
hogy tavasztól őszig számítha
tunk aktív szolgálataikra, hi
szen ebben az időszakban tud
nak időt szakítani a gyülekezeti

munkára. Ez a munka pedig
nem kevés: a templom és kör
nyéke, a templom-park és an
nak rendbentartása.
Kertészeti szakközépiskolás
fiatalunk számtalan csemete ül
tetésével, rendszeres szolgála
tával, ifjak sajátkezűleg elülte
tett csemeték locsolásával és
gondozásával, nemes bokrok
ültetésével, s a fű nyírásával vé
geznek maradandó szolgálatot
a gyülekezetben.
Vannak különleges, kedves
alkalmaink is. Ilyen például a
karácsonyi ifjúsági ünnepünk.
Néhány éve vezettük be, kifeje
zetten a fiatalok kérésére. Ka
rácsony 2. napjának délutánja
ún.
„Ifjúsági
Karácsony”.
Egész délután, este együtt va
gyunk, gyertyafény mellett. Er
re még azok a fiatalok is eljön
nek, akik különben ritkán for
dulnak meg közöttünk: Meg
ajándékozzuk egymást. Hetek
kel előtte az alkalmakon „tit
kosan” kihúzzuk a neveket, de
gondoskodunk sok „tartalék”
ajándékról, melyeket a nem
rendszeresen járóknak oda
ajándékozunk. Az ifjúság teríti
meg az asztalokat az ünnepi
maradékokból, sokat éneke
lünk, nagyon sokat beszélge
tünk. .. Ragyogó karácsonyi
délután, est!!!
Igen jó kapcsolatunk van a
fasori ifjúsággal. Ennek ered
ménye volt, hogy virágvasár
nap estéjén nálunk mutatták be
a Rock Passiót, amit nemcsak
ifjúságunk, hanem a tele temp
lom gyülekezeti közössége is
igen nagy tetszéssel fogadott.
Kiépült kapcsolatunk van a
zuglói ifjúsági körrel is. Na
gyon emlékezetes együttlét
volt, amikor a zuglói gyüleke
zetbe mehettünk, s ennek vi
szonzásaként őket a mi gyüle
kezetünkben fogadhattuk. Jó
hangulatúak a parókia kertjé
ben tartott szalonnasütések,
ahol a tűz mellett különben is
jól esik késő estig együtt lenni
és énekelni...
Gyülekezeti életünk ifjúsági
munkájára nagy hatást gyako
rolt a gyenesdiási konferenciák
lehetősége. Sok fiatalunk vehe
tett már részt a konferenciákon
és nem HIÁBAVALÓAN!!!
A konferenciát megjárt fiatal
jaink hitben valóban megerő
södve, sok jó, nagyon használ
ható ötlettel meggazdagodva
térnek haza gyülekezetünkbe.
Ez sok áldást és nagyon sok
gyümölcsöt teremhet gyüleke
zeti életünkben és munkánk
ban.
Jól tudom, s szolgálatomban
én magam is érzem, hogy gyü
lekezeti életünknek éppen az if
júsági munkája a legnehezebb:
Hiszen fiataljaink ideje soha
nem tapasztalt mértékben van
lekötve: igen magas iskolai kö
vetelmény, ezen túl szakkörök,
sportkörök, táborok és termé
szetesen a nagyon csábító lehe
tőségei a szórakozásnak. En
nek ellenére nálunk soha nincs
„nyári szünet”, ha pár fiatal jön
is össze, akkor is megmarad az
ifjúsági órák „folytonossága”.
Nagyon nehéz szolgálatunk ez,
de nagyon gyönyörű, hiszen a
holnap gyülekezetét, gyüleke
zeteinek vezetőit'kell közülük
„kiimádkoznunk”. Ez a felada
tunk, a vetés, a mag hintése, s
majd, az Aratás Ura takarítja
be a Szentlélek által megérlelt
termést. Ahogyan Pál apostol
írta a korinthusi levélben:
„Én ültettem, Apollós ön
tözte, de a növekedést az Isten
adta.
Úgyhogy az sem számít, aki
ültet, az sem, aki öntöz, hanem
csak az Isten, aki a növekedést
adja.” (lK or 3,6-7).
Solymár Péter
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Nem elég, hogy felebarátodhoz csak külső tette
tésből, szájjal-nyelvvel légy nyájas és megbo
csátó, hanem szívből; különben Isten sem bo
csát meg neked, sőt kitaszít kegyelme országá
ból. Ezért hát akik tapasztaljuk Isten irgalmassá
gát, bocsássunk meg szívesen testvéreinknek,
akik megbántottak. Könyörülő Atyánk azért bo
csátja meg bűneinket, hogy felebarátainknak
megbocsátva, mi is irgalmasságot tanúsítsunk.
(Luther)

V______________________________J

B ohus Im re

A CSEND FELESLEGES?
Mintha minden ezt akarná ból ébredve, mennyire máskép
igazolni. Tanulnak a gyere pen látjuk dolgainkat, mint a
keink, közben hatalmas erővel nappali világosságban és a mun
szól a magnójuk. „Lehet így ta ka általi elfoglaltságban. Igaz,
nulni?” - kérdezzük, mire a vá tapasztaljuk, hogy éjnek idején
lasz: „Csak így lehet tanulni!” támadnak legsötétebb gondola
Kis társaság jön össze „csendes taink, de éppen ez hívja fel fi
beszélgetésre”. Valakinek eszé gyelmünket arra, hogy lelkűnk
be jut, hogy éppen az XY ben a sötétségnek, a félelemnek,
együttes műsora megy a rádió a bűnnek milyen mélységei van
ban. „Hallgassuk meg!” - nak. Az is tapasztalatunk, hogy
ajánlja egyikük, s a következő ilyenkor milyen segítség és
pillanatban az egész szobát to mennyire felszabadító erő az
lakodó, hangos zene tölp be. imádság! Hatalmas lehetőség
Százával sorolhatnánk hasonló arra, hogy mindazzal, ami ben
példákat. Mindezt tetézi az egy nünk van, és úgy, ahogyan va
re sokasodó járművek robaja- gyunk, kapcsolatba kerüljünk
zaja, sok munkahely csaknem Istennel. így élhetjük át szabadí
kibírhatatlan lármája. Elkép tó közelségét. így, találhatunk
zelhetetlen, hogy rohanó éle ismét önmagunkra. Igaz, ebben
tünkből mindez kimaradjon, de a csendben néha szinte lehetet
a legtöbb ember retteg a „csend len elviselnünk önmagunkat, de
ugyanebben a csendben erőt ka
megszületésétől”.
Ugyanakkor tudunk arról, punk ahhoz, hogy saját énünket
hogy korunk növekvő lármája is el tudjuk szenvedni. Sőt: az
egyre több betegség kiváltója; Isten közelségében még újjá is
magas vérnyomás, gyomorfe teremtődhetünk!
kély stb. okozója. Testi erőnk
Csend nélkül elveszíthetjük a
gyengülése, fogyása több csen másik embert, talán a legdrá
det követel. Lelki egészségünk gábbat. Bizonyára nem mellékes
sem nélkülözheti. Hitünk meg jelenség, hogy amikor Jézus ta
születése és megerősödése is nítványaival való közösségét
igényli. A csend nem felesleges mélyíteni akarta, akkor „félre
vonult” velük. Egy jeruzsálemi
luxus, hanem életszükséglet!
Csend hiányában elveszíthet „felső ház” csendjében beszélt
jük Istent, aki nem tolakodó, nekik áldozatának erejéről.
nem lármás és nem hangosko A gecsemánei kert némaságá
dó. Csupán két igehelyet idéz ban kérte imádságaikat. Egy be
zünk emlékezetünkbe. Az első zárt szoba csendjében, újból Je
1Királyok 19-ben olvasható. ruzsálemben, bizonyította meg
A Jézabel bosszúja elől mene övéi előtt élő voltát, és adott
külő Illés egy barlangban tölti nekik új reménységet Az Újszö
az éjszakát. Itt Isten megszólít vetség nem beszél róla, de olva
ja és Illés életének és szolgálatá sása közben érezzük, hogy a Jé
nak nehézségéről, veszedelmes zussal való döntő találkozások
voltáról panaszkodik. Isten kö láthatatlan kerete a csend volt,
zelségének
bizonyosságával és mindazok, akik ennek a
akarja megerősíteni a prófétát, csendnek a részesei voltak, egy
ezért színe elé szólítja. Hatal mással is kapcsolatba, közös
mas vihar vonul el Isten előtt, ségbe kerültek. Hány ember éle
de Ő nincs a viharban. A vihart tében hiányzik ez az egymáshoz
földrengés követi, de abban közel segítő csend! Szinte na
sincs az Isten. Tűz támad, Isten ponként ismétlődik: együtt a
nincs a tűzben. „A tűz után család, de hiába „szállt le a csen
halk susogás hallatszott.” (lK ir des este”, a tévé képernyője vil
19,12.) Ez az a pillanat, amikor log, a hangszóróból gazdagon
Isten Illéssel beszélni kezd. árad az emberi szó, de a készülék
Ézsaiás 42,2-ben pedig azt ol előtt ülőknek nincsen szavuk
vassuk Isten'Szolgájáról, hogy egymáshoz. Csak egy gombnyo
„nem kiált, nem lármáz, és nem más kellene, meg lehetne szakí
hallatja szavát az utcán”. Isten tani a talán nem is érdekes mű
halk szavát nem lehet meghal sort, csend lehetne, hogy a csa
lani a lármában, ő csak a ládtagok között elhangozzék
csendben szólíthat meg minket. néhány emberi, érdeklődő,
Csend hiányában elveszíthet együttérző szó, hogy kifejeződ
jük önmagunkat. Életünkben jék valamilyen meleg emberi ér
rendkívül fontos, hogy legye zés - de a gombot senki sem
nek olyan alkalmaink, amikor nyomja be, a műsor tnegy tovább
saját magunkkal nézhetünk, és egyre idegenebbek lesznek egy
szembe. Az önvizsgálatnak, a más számára olyan emberek,
számadásnak, a bűnbánatnak, akik valamikor komolyan gon
az Istenben rendelkezésünkre dolták és meggyőződéssel vallot
álló erő megtalálásának drága ták, hogy nem tudnának egymás
órái lehetnek ezek. Büntetlenül nélkül élni. Még jó, szinte csoda,
nem , mulaszthatjuk el őket, ha a mindent és mindenkit körül
mert az önmagunkkal szemben vevő zajban és ugyanakkor a férj
elkövetett bűn éppen annyira és feleség, a szülő és gyermek
súlyos és éppen úgy ítélet alá körül mélyülő némaságban nem
kerül, mint az Isten, vagy má alakul ki az a helyzet, amelyben
sok ellen elkövetett. Minden teherré és ellenséggé válnak egy
képpen „alkalmas időt”, fontos más számára.
A csend életszükséglet! Ko
„órát” tékozlunk el, ha nem tu
dunk vagy nem akarunk egye runk és életünk számtalan kér
dül maradni önmagunkkal. Eh désében és problémájában is
hez pedig legtöbbször a legna merjük fel ezt az igazságot. Az
gyobb összeszedettség - tehát a élet iránti felelősségben, újból és
legmélyebb csend nélkülözhe újból kérdezzük meg magunkat:
tetlen. Emlékezzünk arra, hogy valóban felesleges, szükségtelen
az éjszakai csendben, alvásunk a csend?

A L utheránus
V ilágszövetség
a H elsin k i
E gyezm én yért

„A HAZA MINDEN ELŐTT"

A L u t h e r á n u s V i l á g s z ö v e ts é g e b 
b e n a z é v b e n n e m z e tk ö z i k o n f e r e n 
c iá t k é s z ü l ö s s z e h ív n i a n n a k m e g 
v i t a t á s á r a , m it t e h e t n é n e k E u r ó p a
é s É s z a k - A m e r ik a e v a n g é l i k u s e g y 
h á z a i a H e ls in k i E g y e z m é n y (1 9 7 5 )
á lta l
m e g in d íto tt
e n y h ü lé s
és
e g y ü ttm ű k ö d é s e rő s íté s é re a z a lá 
író h a r m i n c ö t e u r ó p a i é s é s z á k a m e r i k a i á lla m k ö z ö tt.
Stálsett L V S Z -fó titk á r e lő k é s z ítő
n e m z e tk ö z i, k o n z u l t á c i ó t h ív o tt ö s z sz e G e n fb e e b b e n a k é rd é sb e n , s
e r r e a t a l á l k o z ó r a k ile n c t a g e g y h á z
k é p v is e lő it h ív ta m e g j ú n i u s 15. é s
18. k ö z ö t t a V i l á g s z ö v e t s é g k ö z 
p o n t j á b a . D r. Nagy Gyula püspök
jú n iu s 1 5 -é n e lu ta z o tt a g en fi ta lá l
k o zó ra.

P ro testá n s könyvsátor a Kálvin téren

Fotó: Scherz Agnes

Negyedik alkalommal nyílt meg a protestáns könyvsátor május 30-án az ünnepi
könyvhét során a budapesti Kálvin téren. Dr. Tóth Károly református püspök ünnepi
megnyitójában az ökumenikus összefogás eredményeként értékelte a közel kétszáz
egyházi kiadványt.
A protestáns könyvsátorban - mely június végéig lesz nyitva - Sajtóosztályunk
kiadványai is kaphatók.

így kezdődött
az európai Szkéva fiai
keresztyénség - a megszégyenültek
- hol tart ma?
ApCsel 19,14-22
Arcképcsarnokunkban két kép ellen
tétén eszmélődhetünk. Az egyik válto
zatlanul a teljes evangéliumot hirdető
Pál. Három hónapon át az ószövetségi
alapon ragyoghat fel az Ige üzenete. Na
gyon határozott hangú kürtzengés (1
Kor 14,7-8) hirdeti az igazi Messiást.
Bátran, vitázva, értelemmel. Az Újszö
vetség igazi értelemben vett (1 Tm 6,36)
teológusa példázza, hogy „Isten beszéde
nincs megbilincselve” (2. Tm 2,9). A tel
jes evangélium hatalom. Nincs helyhez,
körülményekhez, székesegyházakhoz,
egyszerű hajlékhoz kötve. Az efézusi zsi
nagógától megválni kényszerülő Pálnak
új helyet mutat az Úr: Tirannus filozó
fiai iskolájában. Eddig és ezután is dél
előttönként a görög filozófia értelmi
erőfeszítése keresi az igazságot. Estén
ként 5-től 11-ig (néha éjfélig nyújtva) (Ef
20,7) Istennek minden emberi bölcsessé
get, okoskodást felülmúló Igazságát hir
deti az ő küldötte. Hogy nincsen senki
ben és semmiben másban „id-vssség”
(ősi magyar kifejezés a földi és örök
szent boldogságra!), egyszerűen csak
azért, mert nem is adatott emberek'közt
az ég alatt más valami, vagy más NÉV,
amely által ü<f-vözülhetünk, csak a meg
feszített és feltámadott élő Úr Krisztus
(Ap. Csel. 4, 12). Az iskolában álló filo
zófusok praxiteleszi szobrai fölé ma
gasztosult a hirdetett igében a Golgota
Krisztusa. Nem volt ott oltár, sem áhítatos szentély, de a mellszobrok által
szimbolizált emberi gondolkodás, véle
kedés fölött ragyogott az Ige. A nappal

munkálkodó fáradt hallgatókat a köz
ben ugyancsak dolgozó Pál igehirdetése
üditette fel. A Krisztus váltsága és feltá
madása egyre többeket megragadott,
akik átélték a bűnbocsánat örömötbékét adó kegyelmét...
A csodás életváltozások felkeltették
az ottani Szkéva nevű zsidó főpapi em
ber fiainak érdeklődését. Az ördög
újabb, napjainkig előforduló támadása
varázsszóként is emlegeti Jézus nevét,
ráolvasásokban, babonás mondások
ban. Szkéva fiai is annak a Jézusnak a
nevével akarnak hatni, előnyökhöz jut
ni, „akit a Pál prédikál”. Való igaz, hogy
a személyes hívő életben gyakran ta
pasztalhatjuk, hogy Jézus Neve hata
lomnak bizonyul. De csak akkor, ,ha a
teljes evangélium befogadásával szemé
lyes közösségben van valaki Vele, ami
kor nem csak Neve segítségül hívása
kor, hanem győzelme magasztalásakor
„nem engedi szólni az ördögöket” (Mk
1,39). A mástól megirigyelt, önös dicső
ség és haszon kedvéért - , tehát hazugul
- történő utánaszajkózáshoz nem adja
erejét azúr. Miféle hirdetője az Igazság
nak (Jn 14,6) az, aki a „hazugság atyjá
tól” (Jn 8,44) kölcsönözi a fegyvert? Egy
hadvezér csak magában az ellenfélben
kárt tevő fegyvereket szállítana ellenfe
lének. Bizony, gyakori tapasztalat az
igehirdető kudarca, mely után meggyö
tört lélekkel, károsultán megy le a rutin,
a megüresedett „kölcsönzött” bizony
ságtétel emelvényéről...
id. Győri János

Kölcseynek ezt az aforizmáját
vésték a június 6-án, születésének
századik évfordulóján felavatott
Bajcsy-Zsilinszky Endre szobrára.
Találóan, mivel Bajcsy-Zsilinszky
ténylegesen mindent, életét is felál
dozta a hazáért.
,
Győrfi Sándor bronzba öntött
Bajcsy-Zsilinszkyje ül. De koránt
sem olyan méltóságteljesen, nyu
godtan, mint pl. Deák, Arany vagy
Jókai köztéri szobrainkon. Deá
kon látszik a megelégedettség.
„Bölcsen” elrendezte a kiegyezést.
Arany csendes nyugalmat sugároz,
szárnyára bocsátotta Toldiját. És
Jókai huncut mosollyal színes tör
téneteket mesél az egymást követő
nemzedékeknek. De elképzelhető-e Petőfi, vagy Kossuth ülve?
Bajcsy-Zsilinszkynek sem adatott
meg a nyugodt szemlélődés. Győrfi
jó meglátását és ihletét dicséri,
hogy alakját „elmozdít9 tta” ülő
helyzetéből, a székről, amely Dó
zsa tüzes trónjára emlékeztet. Ki
lendítette karját előremutatóan,
egy sötét korból világosabba, egy
elveszett helyzetből életre, szabad
ságra. Alakja katarzist hirdet, tisz
ta tekintettel szól arról, hogy min
dent megtett a hazáért.
A szobor Deák téri evangélikus
templomunk mellett áll, ezzel
mintegy kifejezve Bajcsy-Zsilinsz
ky evangélikus mivoltát.
A nagy mártír születésének cen
tenáriumán országos ünnepségek
sora volt. A sort június 3-án tudo
mányos ülésszak nyitotta meg,
amelyet Kállai Gyula, a HNF Or
szágos Tanácsának elnöke nyitott
meg és amelyen többek között
Pozsgay Imre, a HNF Országos
Tanácsának főtitkára tartott elő
adást.
Szarvason, a mártír szülőváro
sában, Sopronkőhidán, kivégzésé
nek színhelyén, Tarpán, ahol porai
nyugszanak, bensőséges ünnepsé
gek keretében emlékeztek meg a

nagy ellenállóról. Az ünnepi ese
ményekkel egy időben jelent meg
Tilkovszky Lóránt kötete: „Baj
csy-Zsilinszky írások tőle és róla”
címen.
A megemlékező sorozat fény
pontja a Budapest-Deák téri szo
boravatás volt. Barcs Sándor or
szággyűlési képviselő, az elnöki ta
nács tagja, a mártír harcostársa
mondta az avató beszédet. Szub
jektív hangvétel, a közös megpró
báltatások élményeiből való merí
tés tette drámaivá a szoboravató
beszédet. A nemzet útja a felszaba
duláson keresztül aj. életbe veze
tett, míg Bajcsy-Zsüinszkyé a sop
ronkőhidai bitóhoz. Önként vál
lalt halála örök mementó marad a
késő nemzedékek számára: lehet
életet áldozni a hazáért. A szónok
Bajcsy-Zsilinszkyben a népfront
politikusát állította a nagyszámú
hallgatóság elé. Megrázó volt,
amikor a harcostársak a börtön
cellájában Juhász Gyulát idézték
és a Tápéi Krisztusról beszéltek.
Társadalmi szerveink, tömegmozgalmaink, intézményeink s a
Zsilinszky nevéhez fűződő városok
képviselői koszorúzták meg a fel
avatott Szobrot. Evangélikus egy
házunk nevében dr. Nagy Gyula
püspök és dr. Rédey Pál lelkész, a
Bajcsy-Zsilinszky emlékbizottság
tagja helyezte el a hála és megbe
csülés koszorúját.

Erik
Mesters
Lettország
új érseke
A Lettországi Evangéli
kus-Lutheránus
Egyház
Egyetemes Zsinata április
15-én érsekké választotta
Erik Mesterset, eddigi rigai
lelkészt.
1926. december 20-án
született
Lielandzében.
A második világháború
után Rigában műszaki ta
nulmányokat folytatott. Ez
után kezdett el teológiát ta
nulni. 1967-ben avatták lel
késszé, azóta Rigában, kü
lönböző
gyülekezetekben
szolgál. 1980-ban az Egy
háztanács elnökségébe vá
lasztották. Az LVSZ VII.
nagygyűlésén, Budapesten
delegátusként
képviselte
egyházát.
Ünnepélyes beiktatására
előreláthatólag augusztus
24-én kerül sor.
A Magyarországi Evan
gélikus Egyház nevében dr.
Nagy Gyula püspök távirat
ban köszöntötte Erik Mesterset, Isten áldását kívánva
a testvér-egyház vezetésében
és szolgálatában.
(IDL)

PÁLYÁZAT
A Magyarországi Egyhá
zak ökumenikus , Tanácsa
Kallódó Ifjúságot Mentő
Missziója daipályázatot hir
det meg keresztyén ifjúsági
együttesek és szólisták ré
szére. A pályamunkák tartal
mazzák az evangélium üze
netét a mai magyar fiatalok
hoz úgy, hogy az egyben vá
laszt is adjon a kallódó ifjú-’
ság
céitévesztettségének
problémáira.
Jelentkezés
maximum öt dallal, demokazettán (elfogadható minő
ségű felvétellel), vagy kot
tán. Gépelt szöveget kérünk
két példányban, mellékelni.
Az első hat helyezett nyilvá
nos bemutatóra kap lehető
séget.
Beküldési határidő: szep 
tem ber 30.

A nevezéseket az alábbi
címre küldjétek:
Kallódó Ifjúság Mentő
Misszió
Budapest VII.
Gorkij fasor 7.
1071
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„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert
megmentse, ami elveszett.” Lk 19,10
nincs mit enniük?” Jób 38,41 (Mt 15,36 - Lk
15,11-24 - 5Móz 33,1-3.26-29). Van ennivalónk VASÄRNAP - „Ki az az ember, akinek tetszik az élet,
és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved néha már pazarlóan sok. Van lelki eledelünk -, talán
ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdsá keveset éhezünk rá. Miénk az Elet Kenyere is got” Zsolt 34,13-14 (Ef 4,25 - Lk 15,1-10 - Zsolt mondhatjuk, hogy szegények vagyunk?! A magunk
92). Nincs olyan ember, aki ne szeretne jó napokat gazdagsága közben ne feledkezzünk meg mások ke
látni. Olyan sincs, akinek mindenestől tetszene ez az nyeréről. Erre is küldettünk!
I élet úgy, ahogy van. Fájdalmat okozunk egymás- CSÜTÖRTÖK - „Ne fogj össze a bűnössel, nehogy az
I nak, megkeserítjük a magunk és a másik ember erőszak mellett tanúskodj!” 2Móz 23,1 (Jak 5,12 életét. Legtöbbször azzal, amit mondunk, vagy 2Móz 25,17-22 - 5 Móz 34,1-12). Jézus nemcsak kö
ahogy mondjuk. Tisztulnia kell gondolkodásmó- vetésre hívja övéit, de fel is készíti arra az útra, ame
I dunknak, érzelemvilágunknak, szavainknak. Lehet lyenjárniuk kell. Építő embereket formál tanítványai
Istenhez igazítani beszédünket, életünket!
ból. Olyanokat, akiket nyugtalanít a széthúzás, az em
HÉTFÓ - „Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, bertelenség, a bűn. De tenni is akarnak, és tudnak az
vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megvál igazságosabb, a békésebb, a mindenkit boldogítóbb
tottalak” Ézs 44,22 (Ef 5,25-26 - Mt 9,1-8 - 5Móz világért. Még sokat tehetünk érte mai tanítványok!
18,9-22). Sokan állítják, hogy van Isten. Már keve PÉNTEK - „Az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy
sebben, hogy nemcsak létezik, de uralkodik is. Mi te, téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe
azt is tudjuk, hogy uralmát Krisztusnak adta át. légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén
Jézus pedig ezt a hatalmat mentésre, hordozásra, vannak” 5Móz 14,2 (lKor 3,22-23 - 2Móz 32,30-04
szeretetre használja. Szabad valamennyiünknek hin - Hab 1,1-11). Egyre több energiabefektetéssel éle
nünk: miattunk, értünk is. Ha eltávolodóban va tet gazdagító élményeket keresünk. Ugye tudod,
gyunk Tőle, ma még visszatérhetünk Hozzá. Ne hogy Jézusban Isten országa jött közénk? Vonzás
hogy holnap késő legyen!
körében élhetünk! Több ez, mint tantétel. Boldog
KEDD - „Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben meglátása és megtalálása a legnagyobb élménynek:
vezetem őket, folyóvizekhez vezetem egyenes ú to n ,1 érdemes élni, szeretni!
mert atyja vagyok Izraelnek” Jer 31,9 (Zsid 12,7 — SZOMBAT - „Ahogyan megmarad az új ég és az új
Bir 10,6-16 - 5Móz 30,11-20). Hányszor kapaszko föld, amelyet én alkotok - így szól az Űr -, ugyan
dunk emberi ígéretekbe: segiteni fogok, nem hagy úgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is” Ézs
lak el, imádkozom érted. Mennyi keserű tapasztala 66,22 (Jel 3 ,5 - Ézs 43,22-28 - Hab 1,12-17). Min
tot szereztünk erről életünk során, és milyen sok denkor rácsodálkozhatunk arra a valóságra, hogy
csalódást okoztunk másoknak. Isten ígéreteiben Istenhez tartozunk. Perspektíva nyílik meg előttünk:
merjünk feltétel nélkül bízni. Szavára mindenkor Jézus szeret. Hűsége és kegyelme szüntelen biztatás:
győzelmet ad nekünk. Merjük-e hinni, hogy a mienk
lehet építeni. Nem fogunk Benne csalódni!
Eszlényi László
SZERDA - „Ki szerez eledelt a hollónak, amikor lehet?!

Balaton mellett
1986. június 15-én

rriire körülnéztem, már eltűnt. M a
gamban álltam a bámészkodók te
kintetének tükrében, aztán én is las
san elindultam. A lábam sajgóit, de
tudtam járni, a karom fájt, de tud
tam vinni a csomagomat.
Kedves Asszonyom!
Nehéz napom volt. Szokáshoz hí
- Istennek legyen hála, hogy na
Lehet, sőt majdnem biztos, hogy
ven többet vállaltam, mint amennyit gyobb baj nem történt!
levelem nem jut el Önhöz, de mégis elbírok. Végtagjaimat is éreztem,
Mindennap előfordulhat, hogy
szükségét érzem annak, hogy tar mintha lábaimat nehezebben emel
valaki elvágódik az utcán, a szobá
talmát más is elolvassa. Nem azért, gettem volna. Gondolatokba merül- ban, de nem mindennapi dolog az,
mintha ez a pár sor irodalmi remek ten igyekeztem a villamosmegálló hogy egy ember ismeretlen ember
lenne, hanem azért, mert sokakat hoz, ahol már valami késedelem mi
társáért úgy aggódjon, ahogyan Ön
figyelmeztet valamire, ami kinek- att sok várakozó ácsorgóit. Megun
tette, Asszonyom. Hogy helyettem
kinek nagyon is fontos lenne, ha tam a várakozást és gyalogszerrel Ön köszönje meg Istennek egyik
nem életbevágóan fontos. Mert indultam hazafelé. Amikor a síne embertársa szerencsés kimenetelű
mindenkinek ügye, dolga, kapcso ken átmentem, felléptem a járdaszi balesetét. Megvallom Magának,
lata, összetartozandósága Istennel getre és lábujjhegyen nyújtózkod hogy meleg, féltő hangját azóta is
nem mindig csak magánügy, hanem tam, hogy végiglássam az autók kö hallom. Istennek legyen hála - és én
lehet közügy is, amiből tanulhat és zül nem közelit-e egy. Amikor ere most még hozzáteszem - , azért is,
adott alkalommal hasznát is veheti deti állásba kerültem, meginogtam hogy mindezt én elmondhattam ma
bárki.
és az úttestre zuhantam, kiejtve ke gának írt levelemen át másoknak is.
Egyetlen mondatról van szó, Asz- zemből a táskámat, a csomagomat _ Megköszönöm Teremtőmnek azt,
szonyom, amelyet Ön ejtett ki, hoz és a kabátomat.
hogy megtartott, felhívta a figyel
zám intézett, anélkül, hogy ismer
Első pillanatban nem is értettem, memet a lényegre:
nénk egymást. Nem is hiszem, hogy mi történt velem. Es akkor hirtelen
megköszönni, hogy nem történt
hallottunk valaha egymásról, ezen két-két kéz nyúlt a hónom alá, hogy nagyobb baj,
felül én nem is láttam az Ön arcát, felsegítsenek. Nő volt mind a kettő.
hogy miként kell segiteni a kö
tulajdonképpen csak segítő kezét Egyiknek sem láttam az arcát, ko szönetét meg sem várva,
foghattam és most mégis úgy ér rát, el voltam foglalva azzal, hogy
hogy állandóan készenlétben kell
zem, nagyon jó l ismerem.
sodorjam elszakadt harisnyámat,
lennünk, mert minden percben pró
Bevallom, sajnálom, hogy ilyen letisztítsam piszkos ruhámat. Maga
bára tehet bennünket Isten.
Magához hasonló, segítő kezű em asszonyom a jobb oldalamon állt.
.. .járom megint az utakat. M eg
berekből nem sokan sétálnak a bu M ikor már talpra állított, azt állók az első templom előtt. Tor
dapesti utca forgatagában. Olyan mondta:
nyán aranyosan ragyog a kereszt,
pedig, aki köszönetét sem vár, meg
- Istennek legyen hála, hogy na mögötte leszáll a nap.
éppen kevés van.
gyobb baj nem történt!
Istennek hála, hogy ma sem tör
De hadd írjam le, mi is történt,
Engem annyira meglepett az az
tént semmi komolyabb velünk és a
hogy más is gazdagodjék örömben öröm, amellyel mondta, hogy külön nagyvilágban.
és elgondolkodjon példáján.
is meg akartam ezt köszönni, de
Szeretettel búcsúzom!

G yarm athy Irén

Istennek legyen hála!

Szinte mindenki így szólította,
ahonnan nyugdíjba ment. Élete
Gyurka bácsi, pedig megillette a
egyik áldott igenje volt, amikor
Nagytiszteletű úr - evangélikus
Bényén házasságot kötött. Csalelkész volt. Szólíthattuk volna
ládszeretetét nem csak négy gyer
1906-1986
Igazgató Lelkész úrnak is, hiszen
meke, két unokája, és egy déduno
szolgálata utolsó negyedszázadát
kája élvezte, de az ismerősök, ba
Békéscsabán töltötte, ahol a lelkészek egymást váltották
rátok gyermekei is. Senkit nem láttam olyan tartózkodó
ebben a feladatkörben.
melegséggel gyermek fölé hajolni, ahogyan ő hajolt ko
S hogy milyen sokan érezték sajátjuknak, azt láttuk a
csiban ülő kislányom fölé.
temetésén, amikor az ország sok részéből jöttek el a
Amikor műtét előtt lányával beszélgetett, ő vigasztalta
Rákoskeresztúri JÚj Köztemetőbe, hogy szeretetüket és az egészségeseket: „többet kaptam Istentől, mint amit
részvétüket kifejezzék a családnak.
reméltem” - így tudott csendes szívvel igent mondani az
„Igen Atyám” - énekelték a sok Luther-kabátos lel Atya küldő és 1986. március 3-án hazahívó szavára.
késszel együtt a Békéscsabáról, Szarvasról, Bényéről,
Akik itt maradtak^ azokat Lukács Evangéliuma egy
Monorról jött barátok, gyülekezeti tagok az ismert éne mondata erősítette: „És miközben beszélgettek és kérdez
ket. Akit temettünk, annak életét átjárta ez a csendes
ték egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk”. (Lk
„igen”. Soha nem hivalkodott hitével, szerény volt, pedig
24,15)
Uppsalában is tanult, miután elvégezte a Soproni Teoló
így szegődött egykor Jézus a szomorú tanítványok
giai Fakultást.
mellé az emmausi úton, hogy megértsék az Isten akara
Isten hívására azonban mindig igent mondott. így
tát. S szegődött mellénk is ott, a temető ravatalozójában,
mondta ki a hivó szóra az igent, amikor a szarvasi érett
hogy vigasztaljon, erősítsen minket, hogy ne csak énekel
ségi után Isten a lelkészi pályára hívta, - később Bénye, jük, de éljük is: „Igen, Atyám, mert így kedves előtted.”
Kiskőrös, Szarvas, végül békéscsabai hívásnak engedett,
Kertész Géza

Kiss György

Sokan, sokféleképpen határozták meg.
Nem könnyű általános érvényű meghatáro
zást keresni rá. Mégis megpróbálom. Még
pedig a magyar közmondások segítségével.
Minden évszaknak megvan a maga szépsége, Egyikben
több, a másikban kevesebb. Legyen bármilyen szép is a
természet.. 7 „elhull a virág s annak minden szépsége” mondja az írás.
Milyen szépek a sárga kiskacsák, libák, pelyhes csibék, s
minden állat kiskorában. Ez is múlandó, az idő múlásával
veszendő. Egyiknek-másiknak tiszavirágnyi az egész élete,
íker-ókor előbújik s aztán eltűnik.
Milyen szép egy kisgyermek? Ha valaki csodát akar látni,
menjen el egy bölcsődébe, vagy óvodába. Nem tud betelni
a szépségükkel, formás kis testükkel, ragyogó szemükkel,
mosolyukkal. Sajnos ez is múlandó. Milyen mások lesznek
kamaszkorukban, ece-boca mozgásukkal, kihívó, szemtelen
viselkedésükkel? Hová lett á régi szépség?
így mondják a népi mondások:

„A szépség se tart örökké.”
„Nincs oly szép virág, mely el ne hervadna.”
„Leszedi az idő orcánkról is a rózsákat.”
Vannak, akik ebbe nem tudnak belenyugodni. Sziszifuszi
küzdelmet vívnak szépségük megtartásáért. Sokat áldoznak rá
pénzben és időben. Az eredmény: meghosszabbítani lehet, de
többet nem. Az ifjúság hamvas pírját visszanyerni nem lehet.
Másutt kell keresnünk az igazi szépséget. Ott és azt, ami
nem hervad el soha. „Szép az, ami jó!” - mondta Arisztote
lész. A közmondások pedig így mondják:
„Szép és jó nem kis csuda!”
„A szépért és jóért messzire kell fáradni.”
„Szépség a jósággal, Istennek nagy adománya.”
„Szép a színe, de szebb a szíve.”
Az ember igazi értéke, szépsége a belső, az elveszíthetetlen.
Kinek mennyi van belőle, az az igazi becse. Krisztus népe
ezért a szépségért küzd és fárad. Miközben igyekszik élete
végéig megtartani e mondás igazságát:” Szebb, aki magát
szépnek nem ösméri.”
Hernád Tibor

Mi a szép

HÍREK

A

Deák tér de. 9. (úrv.) P in tér K ároly, de. 11.
(úrv.) H afenscher K ároly, du. 6. T akácsné
K ovácsházi Z elm a. Fasor de. 11. (úrv.) Szir
w
m ai Z o ltán , d u. 6. Szirm ai Z o ltán . Üllői űt
IIIIIIIIIIII...
24. de. fél 11. (úrv.) K ertész G éza. Karácsony
Sándor u. 31-33. de. 9..K ertész G éza. Rákó
' A Lutheránus Világszövetség
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
tisztségviselőinek levele a Nemzetközi
renc, déli 12. (m agyar) K ertész G éza. Thaly
Békeév alkalmából
Kálmán u. 28. de. 11. R édey Pál. Kőbánya de.
10. V ető Béla. D u. S. Szeretet vendégség:
A Lutheránus Világszövetség tiszt
M issura T ibor. Vajda Péter u. 33. de. fél 12.
ségviselői év elején tartott értekezletü
V ető Béla. Zugló de. 11. tanévzáró istentisz
kön az alábbi levelet tették közzé a
telet: S zabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8.
Béke Nemzetközi Évével kapcsolat
S zabóné M á tra i M a rian n a. Gyarmat u. 14.
ban:
de. fél 10. Szabóné M á tra i M a rian n a. Kas
sák Lajos u. 22. de. 11. Bachorecz K atalin.
„Bár felismerted volna ezen a napon
Váci út 129. de. negyed 10. R euss A ndrás.
te is a békességre vezető utat!” (Lk
Frangepán u. 43. de. 8. R euss A ndrás. Újpest
19,42)
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. PinIsten ma az elé a nagy feladat elé
té m é N ag y E rzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél
állítja
egyházát, hogy keresse, ismerje
9. P intérné N agy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
fel és hirdesse, mi szolgálja a békét a
H avasi K álm án . Pestlőrinc Erzsébet-telep de.
világban. Ennek a feladatnak alapja az
. három n eg y ed 8. H avasi K álm án. Kispest de.
a cél, amelyre Isten a világot teremtet
10. B onnyai S án d o r, d u . fél 7. B onnyai Sán
do r. Kispest Wekerle-telep de. 8. B onnyai
te, ez a feladat pedig
S án d o r. Pestújhely de. 10. Bízik L ászló. Rá
- Krisztusban kinyilatkoztatott ke
kospalota Nagytemplom de. 10. B olla Á rpád.
gyelmes és megbékéltető szeretetét jel
Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9.
zi,
Szalay T am ás. Cinkota de. fél 11. Szalay
- a keresztyének számára minden jóT am ás. Kistarcsa de. 9. S olym ár P éter. Rá
akaratú emberrel együtt közös,
koshegy de. 9. K o sa Pál. Rákoscsaba de. 9.
- az emberek és népek reményveszK o sa L ászló. Rákosliget de. 11. K o sa L ász
tettség és kétségbeesése miatt ma külö
ló. Rákoskeresztúr de. fél 11. K o sa Pál.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im rei de.
nösen sürgős.
fél 11. (ném et), de. 11. (úrv.) M a d o csai M ik
Hálásak vagyunk az LVSZ sok tag
lós, d u . 6. Szebik Im re. Torockó tér de. fél 9.
egyházának konkrét békemunkájáért;
M a docsai M iklós. Óbuda de. 10. G ö rö g Ti
az egyes személyek és gyülekezetek ér
bo r. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Buczotelmes és elkötelezett fáradozásaitól
lich M á rta , de. 11. Buczolich M á rta , d u . fél
kezdve a leszerelési tárgyalásoknak és
7. T a k á c s József. Modori u. de. fél 10. Pesthiaz igazságosság új formáinak a kormá
degkút de. fél 11. T ak ács József. Kelenföld
de. 8. Bencze Im re, de. 11. (úrv.) Bencze
nyoknál és hatalmi szerveknél történő
Im re, d u. 6. M issura T ib o r. Németvölgyi út
közös sürgetéséig. Ez a tevékenység,
138. de. 9. (úrv.) M issura T ib o r. Kelenvőlgy
bármennyire is véges, mégis éppen a
de. 9. R őzse István. Budafok de. 11. (úrv.)
lényegét fejezi ki annak, amit egyesek
R ő z se Istv án . Csillaghegy de. fél 10. B enkő
szívesen tekintenek sok egyházi nyilat
Béla. Csepel de. fél 11. M ezősi G yörgy.

Alsó-Dörgicse de. 11. Balatonalmádi (Bajcsy-Z silinszky u. 25.) d u . 4. B a la to n b o g lá r
(re fo rm á tu s tem plom ) d u . 3. Balatonfenyves
(ref. tem p lo m ) d u . 6. Balatonfured (ref. im aterem ) de. 8. Balatonkenese (ref. tem plom )
d u . fél 4. B a la to n le lle (ref. tem plom ) d u. 4.
Kapernaum (G yenesdiás, Béke u. 57.) de. 9.
Keszthely (úrv.) de. 11. Kisdörgicse déli 12.
Kővágóőrs d u . 3. Révfülöp d u . 4. Siófok (F ő
u. 93.) de. 11. Sümeg (p ro te stá n s tem plom )
d u . fél 4. Z á n k a de. 11.

Szentháromság utáni 3. vasárnapon
az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti
istentisztelet oltári igéje: lP t 5,6-11;
az igehirdetés alapigéje: Lk 7,36-50
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. július 6-án,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Bárány Gyula espe
res, Győr.

POR

REJA

Szabó László

kozatban előforduló
közhelynek.
A Világszövetség támogatja az ilyen
pozitív és konkrét tevékenységet egy
„ökumenikus béke-zsinat” helyeslésé
vel és az LVSZ-nek az egész világ béké
jét, az igazságosságot és az emberi jo 
gok érvényesítését célzó programjai
nak erősítésével.
Az 1986. év elején a Lutheránus Vi
lágszövetség elnöksége emlékeztet arra,
hogy az Egyesült Nemzetek az elkövet
kezendő hónapokra a Béke Nemzetkö
zi Évét hirdette meg. Az ENSZ-nek,
amely kifejezője és eszköze az emberi
ségnek szabadságáért, igazságos rend
jéért és békéjéért folytatott erőfeszíté
seinek, szüksége van az egész világ ke
resztyénéinek támogatására.
A mostani Nemzetközi Békeév té
mája: „Megőrizni az emberiség békéjét
és jövőjét”, - ezt azzal a realista értéke
léssel hirdették meg, hogy „a béke to
vábbra is inkább cél, mint valami, amit
már elértünk”.
Az előttünk álló hónapok szolgálják
egyházainkban az összpontosítást és
átgondolását annak, hogy mire van
szükség világunk békéjéhez. Az ENSZ.
a következő pontokat jelölte meg:
- A fejlődés és a társadalmi haladás;
a biztonság, nemzeti függetlenség és igaz
ságosság feltételeinek megteremtése.
- A leszerelés és vele az atomkataszt
rófa megelőzése.

»Sä
W

- A nemzetközi együttműködés
párbeszéd, a kölcsönös megértés és«
kormányok közötti bizalom erősítése
- Felkészülés olyan életre, amelybej
a nevelés, a tudomány, a kultúra, a
vallás és a tömegtájékoztatási eszközök
jelentős szerepet játszanak, és ahol a
társadalom különböző .csoportjai, a
nők, a fiatalok, az idősek és a háborúk
áldozatai aktívan közreműködhetnek
Az említett - teológiajlag megalapozott és igazi, szenvedélyes odaadással
járó - összpontosítás és átgondolás az
egyházi vezetés, a gyülekezetek és min
den gyülekezeti tag tevékeny, tájéko
zott és építő közreműködésével történ
jék. Bátorítjuk azokat az egyházakat,
amelyek életét a békéért való aggódás
áthatja, és felhívjuk mindazokat erre a
nagy feladatra, amelyek ezeket a sür
gős követelményeket még nem tették
magukévá.
„Ami a békét szolgálja” mint kocká
zat, reménység és bizalom áll előttünk.
Krisztus nevében helyezzük szívetekre
a fentieket, miközben tudjuk, hogy el
lenségekkel szemben is, akik igazságta
lanságot és háborút hoznak, „veletek
lesz a békesség Istene”. (Fii 4,9) (LWB
dokumentáció)
Keresztyén Nők Fóruma
Az Európai Keresztyén Nők Öku
menikus Fórumának nagygyűlését jú
nius 2-11. tartották Järvenpääban
(Helsinki mellett, Finnország). Az al
kalomra egyházunk vezetősége Keveházi Lászlóné Czégényi K lára pilisi lel
készt küldte ki.
Ökumenikus tanulmányi hét
A Bajor Evangélikus Egyház
(NSZK) idei ökumenikus tanulmányi
hetét június 2-11. között rendezték Josefstal-Schliersee-ben, az ottani tanul
mányi központban „Megbékélés, üd
vösség, gyógyulás” címmel. Egyházun
kát dr. Hafenscher Károly Deák téri
igazgató lelkész képviselte.
NDK diakóniai közgyűlés
Az NDK-beli egyházak diakóniai
szervezetének idei közgyűlését június
10—11-én tartották Berlinben. Egyhá
zunkat Blázy Lajos, a Diakóniai Osztály
ügyvivő-lelkésze és Bálint Éva, a Budai
Szeretetotthonok vezetője képviselte.
Egyházi Napok és Gusztáv
Adolf-ünnepség
A Kurhessen-Waldecki Egyház
(NSZK) június 3-10. között egyházi
napokat rendezett Bad Salzschlirfben
(Fulda közelében), majd az egyház
Gusztáv Adolf egyesülete tartotta éves
ünnepségét. Egyházunkat dr. Kamer
Ágoston országos főtitkár, a Gyüleke
zeti Segély vezetője képviselte.

HAZAI ESEMENYEK

a szolnoki gyülekezet felügyelője
immár másfel évtizede. A gyüleke
zet életében egyik jelentős es szép
szolgálata az, ha lelkészét elkísér
heti hosszú szórványútjaira. Sze
mélyében ilyenkor a szórványban
jelen van az anyagyülekezet, szava
bátorító, biztató a szórványhívő
felé.
Érdeklődése és felelős szolgálat
vállalása túl is terjed az egyébként
igen nagy területű szolnoki gyüle
kezet határán: tagja a CsongrádSzolnoki Egyházmegye Presbitéri
umának, s részt is kér annak min
den jelentős munkájában.
Legnagyobb öröme mindig az,
midőn egy-egy ismeretlen, új arc
tűnik fel a szolnoki templomban,
s kiderítheti róla, hogy egy új, ide
költözött evangélikust talált. Mert olyan ember volt mindenkor
Szabó László felügyelő, aki maga
is egy egész életeit át szórvány
evangélikusként élt és él ma is, s
innen eredően becsüli, szereti és
félti a keveset, közte is az újat,
akivel - ha csak eggyel is, de több
lett a gyülekezet!
Szolnokon született 1912-ben, és
azóta is megszakítás nélkül e vá
rosban él az övéivel. Munkája a
vasúthoz kötötte, ahol szinte vala
mennyi munkaterülettel kapcso
latba került. Mint MÁV főfelügye
lő ment nyugdíjba.
Gyülekezeti felügyelői szolgála
ta alatt a szolnoki (wittenbergi ha
sonmás) templom külső, majd ké
sőbb belső renoválása volt jelentős
esemény. A munkák egyik szerve
zője és irányítója volt.
Ma is a gyülekezet megbecsülé
sétől övezve szolgál jó szívvel és
örömmel.

Bér
1986. május 4-én Vető István V. évf.
teológus szupplikáció keretében istentiszteleti szolgálatot végzett a gyüleke
zetben. Délután a gyermekekkel foglal
kozott a templomban, az esti áhítaton
pedig diaképeket vetített arról a teoló
gushétről, melynek során a teológusok
az Otthonigazgató vezetésével Bérre is
ellátogattak és előadták Jézus szenvedéstörténetét. A gyülekezet imádságos
szívvel gondol a Teológián folyó mun
kára, és Isten gazdag áldását kéri az
ötödéves hallgatók felkészülésére. Eb
ből az alkalomból a gyülekezet 4100
Ft-ot adományozott a lelkészképzés
céljaira.
Kerta
Szabó Lajos és felesége 5000 Ft-ot
adományozott a kertai gyülekezetnek,
és 1000 Ft-ot a lelkészképzés támoga
tására, szeretett testvére, Szabó Karo
lina emlékére. Köszönet adományu
kért.
Szőke Ferenc és felesége, Pécz M á
ria, a kertai gyülekezet hűséges gond
nokai és gondviselői, az április 27-én
tartott istentiszteleten, 25. házassági
évfordulójukon adtak hálát Isten meg
segítő kegyelméért.
„Légy újból nyugodt lelkem, mert jól
bánt veled az Ú r” (Zsolt 116,7).

Vanyarc
Pünkösd vasárnapján a gyülekezet
és az énekkar meleg szeretettel köszön
tötte Schultz Jenőnét, a gyülekezet
kántorát, karvezetőjét, aki 1951 pün
kösdje óta nem lankadó hűséggel végzi
szolgálatát. A 35 éves jubileum ajándé
kai között talán a legkedvesebb és legmeghatóbb volt a gyülekezet tagjai sze
mében csillogó sok-sok könnycsepp: a
meghatottság, a hálaadás, a szeretet
gyöngyszemei.
Ifj. Detre János II. évf. teológus
szupplikációs szolgálatot végzett a
gyülekezetben. A gyülekezet 10 000 Ft
offertóriummal támogatta ebből az al
kalomból az evangélikus lelkészkép
zést.

Halálozás
Röder Péterné lapunk hűséges olva
sója május 7-én, 82 esztendős korában
elhunyt. Május 16-i temetésén népes
gyászoló család kísérte utolsó útjára.
Koporsója felett Köszeghy Tamás lel
kész hirdette a feltámadás evangéliu
mát: „Tudom, hogy az én Megváltóm
él, és utoljára porom felett megáll”
(Jób 19,25).
A próhirdetés
Balatonszárszón 1 szobás nyaraló
családnak is kiadó.
Simonfay Barnabásné
1149 Budapest
Varga Gyula A. park 4/B IV. 22.
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Interjú Csizmazia Sándorral a Budai Szeretetotthonok igazgatójával

„ ...A diakónián keresztül egész egyházunk
megelevenedhet hitében és szeretetében...”
Kérem, igazgató úr, elmondaná,
hogy mióta van lelkészi szolgálat
ban?
19S1 nyarán avattak lelkésszé
Celldömölkön. Először Gércén
voltam egy fél évig segédlelkész, s
még ez év decemberében visszake
rültem Celldömölkre. Itt közel két
száz gyermek hitoktatását végez
tem másfél évig, s közben a volt
árvaház épületében létesült „miszsziói intézetben” is szolgáltam.
1955-ban választottak meg Ostffyasszonyfára lelkésznek - 1969-től
pedig Nyíregyházán szolgáltam.
Ebben az évben múltam 60 éves.
Életének formálódásában és teo
lógiai gondolkodásában mennyire
jelentkeztek azok a kihívások, me
lyek életét az intézményes diakóniai
szolgálat felé fordították?
Már a celldömölki árvaházzal
kapcsolatban is vannak ilyen emlé
keim - hiszen ott a győri diako
nisszák által vezetett kis otthon
működött. Mellettük szolgálva a
gyermekekkel és az otthon munká
jával is, nagyon jó kapcsolatom
alakult ki. További kemenesaljai
szolgálatom során, Ostffyasszonyfán is találkoztam egyházunk sze
retetszolgálatával. Ebben az idő
ben egy melegszívű, kiváló lelkész
volt egyházmegyénk diakóniai lel
késze - Garam Zoltán, ő úgy is
mertette meg velünk ezt a munkát,
hogy elvitte a lelkészek kis csapa
tát Győrbe, a piliscsabai és a hű
vösvölgyi otthonokba, hogy közel
ről lássuk azok életét. - Igazából
azonban akkor találkoztam az in
tézményes diakóniai szolgálattal,
amikor Nyíregyházára kerültem,
és az ÉLIM igazgatását bízták
rám. Negyven gyermek sorsa, jö
vője, gondozása, léte nehezedett
azóta a váltamra, és a szívemre is.
Ezt a diakóniai munkát tekint
hetjük úgy, mint ami egyházi szol
gálatunk egyik területe csupán?
Vagy ez több annál?
Úgy gondolom, hogy egyhá
zunk számára a diakóniai szolgá
lat két nagy lehetőséget tartogat:
az egyik az, hogy a diakónián ke
resztül égés? egyházunk megeleve-

n ^ e j j^tél^^fSzeretetéljiep.
szén a diakónia tényleges feladatai
szembesítenek a magunk erőtlen
ségeivel és akarva-akaratlan ki
kényszerítik belőlünk az igazi bűn
bánatot. És rádöbbentenek ben
nünket annak a felismerésére is,
hogy a szeretet valóságos megélé
séhez nem elég a mi erőnk, ezt csak
„hitből lehet csinálni”. - Amikor
tehát nem szavakkal, de a valóság
ban elkezdjük végezni a diakóniát
- s ennek az ideje úgy gondolom
egyházunkban most érkezett el -,
hiszen folyik már a „Lelki-segély
szolgálat” munkája, előtérbe ke
rült a „kallódó ifjúság”, és a gyüle
kezeteinkben „kallódó öregek”
gondozásának a kérdése; amikor
napjainkban komoly társadalmi
igényként jelentkezik szeretetott
honaink férőhelyeinek bővítése akkor ezen keresztül elindulhat
egész egyházunknak egy olyan lel
ki ébredése, amit mindenki vár - ,
csak legfeljebb nem itt! Pedig az
ébredés kapuját itt kell keresnünk,
amikor őszintén szembenézünk
azokkal a feladatokkal, amiket a
társadalmunk, gyülekezeteink és
intézményeink várnak tőlünk.
S ebből a szembesülésből bűnbá
natnak és megtérésnek, meg szol
gáló, bizonytevő hitnek és szeretet
nek kell fakadnia. - A diakóniai
szolgálatunkban rejlő másik „nagy
lehetőségnek” azt tartom, hogy
abban a szekularizált világban,
melyben egyházunk is ma szolgál,
- a „diakóniai tetteken” keresztül
tudunk érthetően és „tisztessége
sen” vallomást tenni az élő Jézus
Krisztusról. Hiszen az ő nevében
állunk oda a beteg gyermekek, az
öregek, s általában a gyülekezetek
ben élő elesettek mellé. - Ez az én
teológiai felfogásom a diakóniai
szolgálattal kapcsolatban.
Lehet úgy értelmezni szavait,
bogy a diakónia egyházunk új és
nagy lehetősége, vagy ez a lehetőség
mindig is megvolt?
Mindig megvolt, csak ritkán lát
ta meg ezt az egyház. Itt az ideje
ezt felismerni. Ahogy a két világ
háború között például a hitokta
tást érzem egy olyan lehetőségnek,
ahol az evangéliumért és a reánk
bízott emberekért sokat tehettünk
volna. Most Isten ezt a kaput nyi
totta ki előttünk, hogy hitünket új
formában
megváltozott körül
mények között - , de egész társa
dalmunk felé nyitottak - meghall
hassuk.

Lelkész úr április 16-tól a Budai
Szeretetotthonok kinevezett igaz
gatója. Ez a munka miben több,
miben más, mint a nyíregyházi szol
gálata?
Talán annyiban, hogy keveseb
bet fogok prédikálni, - amit én
nagyon szerettem. S lelkipásztori
kapcsolataim - ott 3000 lélek gon
dozása volt rám bízva - , itt egy
sokkal kisebb közösséget ölelnek
majd át. Ezért nagyon reményke
dem abban, hogy itt a 220 gondo
zottra, és a közel 100 munkatár
sunkra több időm jut, mint Nyír
egyházán a 3000-re.
Ez nemcsak látszólagos? Hiszen
egy Uyen otthon igazgatása számos
olyan szervezési feladattal jár
együtt, ami az ÉLIM esetében nem
volt.
Ide én nemcsak magam jöttem.
Velem jött Bálint Éva, az ÉLIM
volt otthonvezetője is, hogy segít
sen ebben a munkában. S az a re
ménységem, hogy még mások is
jönnek segíteni. - Meg is ragadom
ezért most ezt az alkalmat, hogy
elmondjam a lelkésztestvéreknek
és minden evangélikus testvérem
nek: segítsetek nekünk ebben a
szolgálatban! - Itt nem tud „egy
fecske nyarat, csinálni,” Hiszen komoly. ^unk^erö-gondjai,. .yaiuwk
Intézetünknek. És vannak egyéb
gondjaink is.
A Budai Szeretetotthon egyhá
zunknak tradicionális intézménye.
Ez a múlt mit jelent az ö n számára?
Intézményünk múltja elsősor
ban egy olyan közösségnek, - a
FÉBÉ diakonissza anyaháznak - a
munkáját jelenti, mely tiszteletre
méltó módon fejezte ki a maga ko
rában a hitét - ezen a szolgálaton
keresztül. Amikor Otthonunk az
Országos Egyház hatáskörébe ke
rült Sztehlo Gábor vette át annak
irányítását. Ő vállalta először a
szellemileg sérült gyermekek gon
dozását s építette ki az öreggondo
zás kezdeteit is. Ő indította el ezt
az Intézményt arra az útra, amit
aztán Muncz Frigyes igazgató
folytatott. Ezt a munkát szeret
nénk folytatni.
Beszéljünk most a jelenről és a
jövőről. Milyen feladatok, konkrét
tennivalók rajzolódnak ki?
Először is a gondozás-ápolás
alapellátását kell biztosítanunk,
mert jelenleg még ilyen gondjaink
is vannak. Konyhai dolgozókat,
takarítónőket, a gyermekek ápolá
sára, s az öregek gondozására al
kalmas munkatársakat keresünk.
- Ez most a legfontosabb felada
tunk.
A másik gondunk - öröm is:
most folyik gyermekotthonunk
nagy arányú átépítése. Tavaly feje
ződött be egy új rész építése, ahol
gyógytornaterem, hálóhelyiségek
és foglalkoztató helyiséggel bővült
az Otthon. Az idei rekonstrukció a megmaradó régi épületrész átépí
tése - közel 6 millió forintos költ
séggel, - reménységet ad gyerme
keink sokkal jobb elhelyezésére.
Ha majd - Isten segítségével befejezzük az átépítést, akkor ne
kikezdhetünk a gondozás és fog
lalkoztatás minőségén javítani.
Azt szeretnénk, ha Intézetünk
olyan nívójú gondozásban részesí
tené a gyermekeket és öregeket,
hogy a jövőben egyházunk diakó
niai szolgálatának „tanintézetévé”
fejlődhessen.
A diakóniai munkások tovább
képzésére egyházunk nagy figyel
met fordít. Milyen szolgálatot vál
lalhatnának a Budai Szeretetottho
nok e tekintetben?
Ha a legsürgősebb feladatain
kon túl leszünk, és a jövőben je
lentkeznek majd - reménységünk
szerint - azok a fiatalok, akik haj

landók diakóniai szolgálatba állni
-, akkor úgy gondolom, a mi Ott
honunk lehetne az oktatásuk cent
ruma. Itt először is nagyon jó lehe
tőségeink volnának az oktatás biz
tosítására: közel van Teológiai
Akadémiánk, s a budapesti lelké
szek között is több van, aki tudna
itt segíteni. - Másfelől Otthonunk
nak olyan adottságai vannak - hi
szen gyermek- és idős-gondozás is
folyik benne - , hogy az intézmé
nyes diakónia minden területére
tudna munkásokat a gyakorlatban
is képezni.
Az otthonnak a múltban is és je
lenleg is kiterjedt nemzetközi kap
csolatai vannak. Mit jelent ez? Ho
gyan érzik a külföldi testvérek szeretetét?
Külföldi útjaim s bennük a test
vér-intézetekkel való ismerkedés
alkalmai - a tanulás lehetőségét
jelentették számomra. Hiszen
ezekben az otthonokban a több
évtizedes vagy évszázados tapasz
talatjói összeötvöződött azokkal a
modern gondozási elvekkel, me
lyek e téren napjainkban jelentkez
nek. Mert itt az utolsó 20-30 évben
óriási változások történtek. A zárt,
„börtönszerű” intézetektől a „ma
útja”: közel hozni az elesett, sérült
emberek életét a valóságos élethez,
és beépíteni - akiket csak lehet - a
normális élet folytatásába.
Nemzetközi egyházi kapcsola
tainknak azonban más jelentősé-1

gét is látom. Rajtuk keresztül egy
házunk hitéről és szolgálatáról sze
rezhetnek valós tapasztalatot
mindazok, akik kapcsolatba kerül
nek velünk. És úgy gondolom, ez
ma nagyon jó szolgálat az egyhá
zaink és népeink közötti bizalom
és barátság erősítésére.
S bár utoljára említem - de nem
utolsósorban -, hiszen külföldi hit
testvéreink nagyon komoly áldo
zatot hoznak azért, hogy Ottho
nunk jelenlegi átépítése végbemen
jen s gyermekeink korszerű, szép
környezetben élhessék ezután az
életüket.
Új feladatra vállalkozott, ami
nem zökkenőmentes. Nyilvánva
lóan tele lesz örömökkel és nehézsé
gekkel ez az út. Mégis lehet azt
mondani, hogy boldogan és remény
séggel vállalja?
Lelkészi szolgálatom befejező
szakaszára - hisz 60 éves korom
ban vállalkozom erre, - a hitvallás
tételnek ez egy nagyszerű lehetősé
ge. Az előző 35 évben, minden
amit végeztem, - igehirdetéseim
ben, lelkipásztori beszélgetéseim
ben, papi életemben és minden
szolgálatomban, - a „kicsinyeket”,
az öregeket, betegeket, a magate
hetetlen segítségreszorulókat akar
tam szolgálni. Úgy gondolom -,
végül is - eddig is azt tehettem,
amire most hivatalosan is megbí
zást kaptam.

Elidegenedés és
szabadulás

A Keresztyén Diákvilágszövetség eu
rópai szekciója május 23-28. között
Budapesten rendezte meg az egyetemiés ifjúsági lelkészek ökumenikus konfe
renciáját. Tizennyolc európai ország
kilencven képviselője vett részt a talál
kozón, melynek helyszínéül a zuglói
evangélikus gyülekezet terme és temp
loma szolgált. A résztvevők - akik szin
te valamennyi jelentős keresztyén felekezetet képviseltek - örömmel és nagy
várakozással jöttek Budapestre, ahol
első alkalommal rendezhetett ez a vi
lágszervezet európai konferenciát - és
várakozásuk fényesen teljesült, hiszen
mind a találkozó tartalmi munkája,
mind pedig a sokszorosan megtapasz
talt magyaros vendégszeretet, népünk
nek és egyházainknak rövid idő alatt is
megismert eleven élete örömmel töltöt
te el őket. Sok előítélet oszlott el ben
nük és sok elhatározás született meg:
ebbe az országba máskor is el kell jön
ni...
A főtéma.
A címben már olvasható főtéma Eu
rópa minden országában, a különböző
társadalmi és politikai rendszerű orszá
gokban egyaránt időszerű és fontos té
ma. A hangsúlyok természetesen nem
egyformák, de a huszadik század má
sodik felében élő emberek mindenütt
küzdenek az elidegenedés jelenségeivel,
de sokan küzdenek azért is, hogy ez
változzék, hogy a felelősség, őszinte jó
akarat hassa át az egyéni és közösségi
életet és tegye szebbé, gyümölcsözőbbé
Lehel László
családi, társadalmi és egyházi életün
ket, szolgálatunkat. A főtémáról két
főelőadás hangzott el: Renate Bemau
NDK-beli teológus a teológia szemszö
géből, dr. Lukács József akadémikus,
marxista filozófus pedig a marxizmus
szemszögéből vizsgálta a kérdést.
Mindkét referátumból, a reális és tudo
mányos felmérést követően, az az opti
mizmus csendült ki, hogy korunkban
megvan a lehetősége annak, hogy egy
házban és a társadalom életében kilép
jünk az embert munkájától, környeze
tétől, küldetésének komolyan vételétől
/ és a felebaráti szeretettől elidegenítő
erők hatóköréből.
Az ökumenicitás.
A mostanihoz hasonló, évenként
megrendezett konferenciákon hagyo
mányosan képviselve van szinte vala
mennyi keresztyén felekezet. így volt ez
most is, egyrészt az ökumenikus Ta
nácshoz tartozó egyházak, másrészt a
római katolikus egyház küldöttei vol
tak jelen, dolgoztak együtt és vettek
részt a naponta tartott közös istentisz
teleteken is. A házigazda magyar dele
gációiban is teljes volt az ökumenizmus, hiszen római katolikus, reformá
tus, evangélikus, szabadegyházi és or
todox küldöttek vettek részt a konfe
rencián. A külföldi küldöttek között
természetesen-ezeken kívül még angli
kánok is voltak. Mindnyájan éreztük,
hogy jó és szükséges a közös részvétel,
azonosak a kérdéseink és sokat tanul
hatunk egymástól.
A magyarországi helyszín.
Említettem már, hogy Nyugatról és
Anyagtorlódás miatt most közöljük a felvételt, amely Zólyomi Mátyás répcelaki
Kelet-Európából egyaránt nagy érdek
beiktatásán készült. Az oltárnál Fehér Károly esperes, dr. Nagy Gyula püspök
lődéssel jöttek a résztvevők. Ez a szo
és Bánfi Béla lelkész
katlanul magas létszámból is nyilván
való volt. A szervezők kérték, hogy a
konferencia programjában több olyan
,
\
előadás és látogatás is szerepeljen,
amelyből a hazánkban először járók is
N a g y L á s z ló
megismeijék egyházaink életét, hazánk
történelmét és mai valóságait. Először

Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
6 küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon azJsten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
Megjelent a költő Versek és versfordítások c. kötetében 1975-ben. '
___________________________________________________________________

dr. Nagy Gyula evangélikus püspök
tartott átfogó előadást a Magyarorszá
gon élő és működő egyházaink történe
téről és mai életéről. Az előadáshoz
kapcsolódó kérdésekre majd dr. Taijányi Béla római katolikus teológiai ta
nár, Tamás Bertalan református kül
ügyi osztályvezető, Kiss Emil baptista
lelkész, a SZÉT képviselője és dr. Imrényi Tibor ortodox lelkész, aki a magyar
ortodox egyházat és a moszkvai patri
archátust is képviselte, adtak választ,
az előadó evangélikus püspök mellett.
Néhányan a konferencia vasárnapra
eső napján gyülekezetekbe is ellátogat
tak és részt vettek az istentiszteleteken,
egyéb gyülekezeti alkalmakon.
Nagy érdeklődést és visszhangot'váltott ki dr. Andorka Rudolf szocioló
gus, egyetemi tanár előadása is, amely
hazánk történelméről, időszerű gond
jairól és eredményeiről szólt, nyílt,
őszinte hangvétellel. A záporozó kér
désekre az előadó nagy felkészültségről
tanúskodó, hiteles válaszokat adott.
A konferencia egyik délutánján a
résztvevők hat csoportra oszolva kü
lönböző témakörökben megrendezett
találkozókon, látogatásokon vettek
részt: megismerkedtek az egyetemek és
egyetemisták életével, a magyar gazda
sági élet időszerű kérdéseivel, az ún.
„kallódó fiatalok” között végzett egy
házi szolgálattal, az egyházi ifjúsági
csoportok életével, a nők helyzetével
hazánkban és látogatást tettek a buda
pesti Rabbiképző Intézetben, amely az
egyetlen ilyen felsőoktatási intézmény
Kelet-Európábán. - Ennek a napnak
az estéjén valamennyi résztvevő elláto
gatott a Magyar Állami Népi Együttes
színháztermébe, ahol forró sikerű elő
adást láthattak, az együttes Muzsikáló
tájak című produkcióját.
Mindezekhez hozzátehetjük a nagy
sikert arató ellátást, a magyar konyhaművészet remekeit nyújtó étkezéseket,
a budapesti emberekkel való ismerke
dést, Budapest szépségét, a mindenütt
tapasztalható vendégszeretetet
és
őszinte, nyílt hangvételt, és ezek után
megérthetjük, miért is érezték jól ma
gukat vendégeink Budapesten és miért
tartották jól sikerültnek a konferen
ciát.
' A Keresztyén Diákvilágszövetség
vezetőségének, Jiárpm tagja. Martin
Georgi, Inger-Lise Olsen és Monica
Vikström dr. Görög Tibor ökumenikus
főtitkár és Szirmai Zoltán evangélikus
esperes, az előkészítő munka felelősé
nek társaságában látogatást tett az Ál
lami Egyházügyi Hivatalban is, ahol
Bai László főosztályvezető és Lóránt
Vilmos tanácsos fogadta őket és szívé
lyes, sok fontos kérdésre kiterjedő
megbeszélést folytattak velük.
Martin Georgi és Inger-Lise Olsen a
konferencia után meglátogatott több
protestáns teológiai akadémiát és több
gyülekezetbe is ellátogatott.
A házigazdák nevében azt kívánjuk
mindazoknak, akik ellátogattak hoz
zánk, hogy a konferencia minden gyü
mölcsét és eredményét hasznositani
tudják otthoni munkájukban, a felsőoktatási intézményekbe járó és az egy
ház életében részt vevő fiatalok között,
egyházuk és népük közösségében.
Hisszük, hogy ez az egyházi konferen
cia is segített valamit a népek egymás
iránti megbecsülésének, Kelet és Nyu
gat párbeszédének, a mindnyájunk ál
tal áhított béke esélyének erősítésében.
Szirmai Zoltán

A Miatyánk - ma

Amen
Az írott szövegben természetes, hogy
ott van a pont a mondat végén. Beszé
dünkben a hangsúly leengedésével, rö
vid kis szünet tartásával jelezzük - befejzetünk egy mondatot, gondolatot.
Nem így áll az ÁMEN az Úrtól tanult
imádság végén. Ezt a héber eredetű
szót közima végén mondták ugyan már
az ősi izráeli gyülekezetben, de megerő
sítésként. A szó jelentése: úgy van, úgy
legyen, bizonyára igaz.
„A Miatyánk - ma” címmel közölt
meditációs sorozatunk ahhoz nyújt se
gítséget, hogy úgy tudjuk kimondani az
AMENT, az úgy legyent, hogy az az
Isten akaratának elfogadását jelentse
számunkra, melynek jó szívvel és lélek
kel készségesen engedelmeskedünk. Is
ten, akit úgy szólíthatunk meg; Mi
Atyánk, mindent javunkra munkál és
cselekszik életünkben. Ez az értünk
munkálkodó szeretet a földi életünket
boldoggá, emberi kapcsolatainkat
nyílttá és őszintévé akarja tenni, de
munkálja örök életünket is. Jelen van
a világ és az emberiség életében, törté
nelmében, minden megpróbáltatás kö-

zepette is. Jézus Krisztus, aki a kezdet
és a vég, aki mindenek Alfája és Óme
gája az isteni világosság fényébe hív,
hogy megítélje bűneinket, önzőségünket és Isten új teremtéseként új termé
szet hordozóivá tegyen. Hogy amikor
a „nagy ÁMEN” beteljesedik, amikor
eljön országa, melyért mi is annyit
imádkoztunk, kértük akarata megva
lósulását, ott lehessünk az üdvözültek
seregében. ,
Az ÁMEN nem az imádság végét
jelenti csupán - ezt is befejeztük, el
mondtuk, teljesítettük az Istennek
megadandó kötelességünket, megnyu
godhatunk, mert megadtuk az Isten
nek, ami neki jár - , hanem egy új kez
detet, bizalmas ráfigyelést is jelent.
Készséget a vele való járásra, szavának
való engedelmességre. Hitet és bizal
mat. így tapasztalhatjuk meg, hogy az
a kapcsolat amelyre igent, Áment tu
dunk mondani, napról napra szebb, és
gazdagabb lesz. Hogy az Isten vezeti
életünket, irányítja lépéseinket. Úgy le
gyen! Ámen!
Bálint László
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Hogyan tanít Jézus?

„Kincsed lesz a mennyben”
Jézus, földi életével: cse
lekedeteivel, tanításával kö
zénk hozta Isten országát,
a mennyek országát. Ezt az
országot egy nagyon érté
kes kincshez is hasonlítot
ta. A kincset szerető, érté
kes dolgokat kedvelő em
berek szeme felcsillanhat
erre a mondatra: „Hasonló
a mennyek országa a
szántóföldben
elrejtett
kincshez” .
Biztosan sokan játszot
tak már közülietek kincske
resést, és ha találtatok régi,
megrozsdásodott eszközö
ket, pénzdarabokat, össze
tört edényeket - azokat
„Kincsekének
neveztétek
ki és őrizgettétek egy dara
big, míg újabb „kincseket”
nem találtatok. A felnőttek
közül is hányán indultak
már el aranyat ásni, igaz
gyöngyöket találni a meg
gazdagodás reményében!
Legtöbbjük azonban nem
talált rá az óhajtott kincsre
és tönkrement az életük,
mert nem az igazi kincset,
az Isten országát keresték.
Jézus nem a gazdagsá
got, jólétet, pompás életet
hasonlítja a mennyek or
szágához, hanem egy örök
értékű kincset.
Amikor egy gazdag ifjú
azt hitte magáról, h o g y #
mindenben tökéletes, mert
nagy vagyona, tekintélye és
rengeteg pénze van, Jézus
így tanította ót: „Ha tökéle
tes akarsz lenni, menj el,
add el vagyonodat, oszd el
a szegényeknek, és kincsed
lesz a mennyben."
Jézus
úgy
beszéf a
mennyek országáról, mint
egy szántóföldben heverő
kincsről, amely tökéletesen
kiállta az idó próbáját: nem

porladt el, nem rozsdáso
dott meg, értéke megma
radt. Ez a kincs nem hever
ám ott az idők végezetéig,
hanem felszínre kerül és
mindennél
értékesebbnek
bizonyul! Jézus ebben a
hasonlatban azt mondja,
hogy aki erre az elrejtett
kincsre rátalál, hatalmas
öröm tölti el. Gyorsan is kell
határoznia, mit tegyen: el
adja mindenét, amije csak
van, azután megvásárolja
azt a szántóföldet, hogy a
talált kincs egészen az övé
legyen. Ezért az egyetlen
kincsért lemondott minden
eddig szerzett vagyonáról,
mert ezt mindegyiknél érté
kesebbnek és m aradan
dóbbnak találta.
Az általunk megszerez
hető földi kincseket olyan
nagyra becsüljük, pedig
tudjuk, hogy értékük idővel
csökken, majd elmúlik. Jé
zus nem ilyen rozsdásodó,
elporladó,
idejét
m últ,
kincshez
hasonlítja
a
mennyek országát, hanem
örök értékű kincshez, amit
senki és semmi nem tehet
tönkre.
Te is, én is naponta így
kérjük ezt a kincset: „Jöjjön
el a te országod!” A menynyek országa Jézus Krisz
tus által már közöttünk
van, de kérnünk kell, hogy
hozzánk is eljöjjön. Isten
igéjét örömmel hallgatva,
tanítására komolyan odafi
gyelve egyszer csak ti is
észreveszitek:
rátaláltatok
az igazi kincsre!
Ne feledjétek: a mennyek
országa mindennél többet
ér és Jézus tanítása szerint
örökre a miénk lehet!
Koskai Erzsébet
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ISTEN AD ÉS H ŰSÉG ET VÁR
Boldog bizonyossággal valljuk, hogy Isten gyermekei va
gyunk. Pál apostol erről így írt: „Mindnyájan Isten fiai vagy
tok a Jézus Krisztusban való hit által.” (Gál. 3,26)
Isten megbízik bennünk, az ő gyermekeiben. Ezért ad ne
künk sok mindent, úgy, hogy reánk bízza az ő ajándékait.
Nem úgy ad nekünk az Isten, hogy odavet valamit; nesze ez
/a tied, csinálj vele, amit akarsz. Mi emberek szoktunk egymás
nak így adni. Isten úgy ad, hogy reánk bízza azt, ami az övé.
Világosan beszél erről Jézus a talentumokról szóló példázatá
ban: „Egy ember idegenbe került, hívatta szolgáit, és átadta
nekik a vagyonát.” (Mt. 25,14)
Isten használatra adja nekünk azt, ami kell a mindennapi
életünk fenntartásához. Jézus az igében hamis mammonról
beszél. Isten ajándéka akkor válik számunkra hamis mammonná, ha engedjük, hogy hatalma legyen felettünk, uralkod
jék rajtunk és mi szolgálunk neki.
De Isten megajándékoz bennünket mással is. Jézus a Hegyi
Beszédben mennyei kincsekről beszél. Ezek tesznek igazán
gazdaggá bennünket. Pál erről így írt: „Amit szem nem látott,
fül nem hallott és embernek szive meg sem sejtett, azt készítet
te el Isten az őt szeretőknek.” Ez az ajándéka pedig nem más,
mint az örök élet üdvössége, és mindaz, amit ezzel együtt ad
az Isten: ige, hit, kegyelem, bűnbocsánat.
Isten azért is lát el bennünket testi és lelki javakkal, hogy
jól sáfárkodjunk velük. Ezt pedig csak akkor tehetjük meg,
ha hűségesek vagyunk. „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt
követelik, hogy mindegyikük hűségesnek biionyuljofi.”
(1. Kor. 4,2)
Isten hűséget vár tőlünk e földi testi dolgainkkal kapcsolat
ban. Ehhez azonban elengedhetetlenül hozzátartozik a kevés
megbecsülés. Erre maga Isten Fia mutatott nekünk példát.
Jézust nagy sokaság vette körül. Ő enni akart nekik adni.
Megkérdezte tanítványaitól, hogy honnan vegyenek kenye
ret? András így válaszolt: „Van itt egy gyermek, akinél van öt
árpakenyér és két hal, de mi ez annyinak?” Ezekből a szavak
ból a kevés lenézése csendült ki. Jézus pedig éppen ezt a
lenézett keveset becsülte meg, amikor vette az öt kenyeret és
a két halat, hálát adva a kevésért is, kiosztotta az ott ülőknek.
A mi hűségünk az Istentől reánk bízott földi javakkal kapcso
latban ott kezdődik, hogy megbecsüljük a keveset is. Mert
Isten hűséget vár nemcsak attól, akire öt talentumot bízott,
hanem attól is, akire egyet.
A hűség nem tekinti magáénak az Istentől kapott javakat,
hanem szolgál azokkal másoknak. A mindennapi élet ezer és
ezer alkalmat kínál a hűséges szolgálatra azok felé, akikkel
együtt élünk vagy találkozunk.
— IstenJiűséget vár tőlünk a tölf. kapott le)kijayal<;kal kapcso
latban is, mert Jézus azt mó'nfljá énnek "Szkénék a Végén,
IffigflÖÖk ti rfíféffkrMféiik
’éW'WVi&ssége, az ige, a
hit, a kegyelem és a bűnbocsánat! Annyira a mienk, hogy
ezeket még a halál sem veheti el tőlünk! Ezekkel szolgálha
tunk az Istennek! Benne élünk az ő országában, hallgatjuk az
ő igéjét, hittel bízzuk rá magunkat és szeretteinket, hálásak
vagyunk a kegyelemért, újra és újra kéijük a bűnbocsánatot.
Hogyan szólt a példázatbeli ember az ő hűséges szolgáihoz?
így; „Jól van jó és hű szolgám, a kévésén hű voltál, sokat
bízok rád ezután, menj be Urad ünnepi lakomájára.” (Mt
25,21) Micsoda öröm lenne, ha Isten részéről ez ránk is vonat
kozna!
Szakái Árpád

IMÁDKOZZUNK
Istenünk! Köszönjük, hogy megbízol bennünk. Add, hogy megbecsüljük
mindazt, amit Te adsz nekünk és hűségesen sáfárkodjunk mindennap
jainkban a reánk bizott testi és lelki javakkal. Ámen

A K Á LI-M ED EN CE EVANGÉLIKUS SZEM M EL
Kál horka, Vérbulcsu apja volt. Kál a krlmhildi csatéban esett el. Róla nevezték
él a Tapolca környéki szép, hosszú völgyet. A történelem két századéra, a
XU-XHI.-ra gondolva Jérom azt a völgyet és a felette elterülő vidéket, s keresem
benne hitünk őseit.
A XVI. században a lakosság nagy
része, ahogy a krónikások írják, „akatolikus” volt, vagyis protestánsok vol
tak. E században nekik is voltak kegy
uraik. A század végén elindult egy moz
galom, mely a Biblia tanítása szerint
tiltakozott ez ellen. A gyülekezetre kí
vánták építeni az egyház kormányzá
sát. így írnak e kérdésről: „Parancsolja
az Isten, hogy a polgár társaság csak
egy nagy úrtól, vagy némely főember
től vezettessék? Nem! Hanem rábízza
az Isten arra a társaságra, hogy úgy
igazgassa magát, ahogy hasznosabb
neki” - hja Madar Ilona A Veszprém
megyei múzeumok közleménye c.
könyvben, „Adatok a Kál-völgy i f alvak
vallási szokásainak és erkölcsének vál
tozásához” c. írásában. Az ő kutatásai
és írása alapján ismertetem Kál völgyé
nek két századát.
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemaszszony udvari lelkésze: Pálffy János tu
dósít minket arról, hogy „Pápán 1612ben, vagy 1617-ben megszervezték az
első presbitériumot. Az 1630-as pápai
zsinat kötelezővé tette, és 1650-re egész
Dunántúlon elterjedt.”
A törökök kiszorítása után, az el
pusztított vidékről értékes tudósítást
kapunk Mikos főesperesnek 1715-ben
e vidéken tartott canonica visitatiójának jegyzőkönyvéből. Feljegyzéseket
készített minden helységről. Szomorú
kép tárul elénk, ha erre a térképre rá

nézünk, amit ő leírt jegyzőkönyvé
ben.
A nem katolikusokat sokszor csak
akatolikusnak nevezi, másutt pedig
kálvinistáknak, vagy lutheránusoknak
írja. Induljunk el e szép völgyben, jár
juk végig faluról falura.
Vanyola: itt és Polányban lutheránus
pap működik.
Dabrony: üres a parókia.
Vaszar: 87 rk., 57 protestáns él. Na
gyon elhagyatott.
Dereske: üres. Az új lakók, akik
mostanában költöznek e faluba, pin
cékben, földbe vájt kunyhókban élnek.
A nép nagy része protestáns.
16 községben van templom, s 18 pré
dikátor működik ezen a vidéken.
A legtöbb templom mennyezete desz
kából van, vagy e nélkül, csupasz tetőszerkezet alatt jönnek össze a hívek.
A következő helyeken pusztultak el a
templomok: Vaszar, Tüskevár, Ková
csi, Tapolcafő, Gyimót, Teszér és Va
nyola. Szalmafedelű a csőszi, vecsei,
takácsi. Nyárádon csak alapok van
nak. Devecserben családoknál, Vanyolán a papiakon tartják istentiszteletei
ket. 1657-ben Dabrönyban Kinizsi Pál
építtetett templomot. A legtöbb temp
lomban nincs oltár. A karzaton pines
orgona. Sárból készültek a szószékek.
Nagyon szegényes a felszerelésük.
A leltárt könnyen össze lehet állítani:
ónedények, szőnyeg, csótár, abrosz,

kendő. A paplakok nagyon szegényes
kunyhók, elhagyott parasztházak.
A mesterek, vagyis tanítók fizetése ál
talában fele a prédikátorénak.
Mikor Ferenc föesperes 50 év múlva,
1698-ban újra végiglátogatja ezeket a
gyülekezeteket, ilyennek találja őket:
Vaszar: minden lakó kunyhóban,
üregekben, pincékben él. 87 rk. 53 nem
rk. van a faluban.
Mezőlak: a templom fazsindelyes,
oltár nincs, sekrestye romos, Bátori
Mihály kálvinista prédikátor szolgál
benne. Mindenki akatolikus. Pinájá
ban Békáson 5 jobbágy lakik.
Nyárád: 65 éves kálvinista prédiká
tor él szegényes kunyhóban. Templo
mának csak az alapja van meg. Filiái:
Mihályháza és Dereske teljesen lakat
lan.
Alásony: szalmatetős a temploma.
Lutheránus papja van. Földből van a
szószék. Feladata: temet, énekel és
imádkozik. 25 lakott ház közül 9 rk., a
többi lutheránus.
Dobron: Templomát Kinizsi Pál
építtette. Oltár nincs. Paplakja nyomo
rúságos kunyhó, lakója nincs.
Czöglye: Oltár nincs, szószék kőből.
Veres Marty Mihály a prédikátor. A filiákban, Kis- és Nagypiriten, Egeralján
és Adóiján egy kivétellel mindenki
akatholikus.
Nagy Szőlős: temploma romos. Sza
bó György a lutheránus pap neve. 20
lakott háza van. 5 rk., a többi evangéli
kus. Filiája Vecse. Temploma szalmafedeles.
Devecser: 99 lakott háza van, 128
személy rk., a többi lutheránus. G a

lambos István a prédikátoruk. Van
mesterük is, aki parasztházban lakik.
Ott is tanít.
Ayka: temploma romos, Zsiray Mi
hály a prédikátor benne. 23 lakott ház
közül 3 rk., a többi lutheránus.
Pólyán: szalmatetős a temploma. 40
éve épült. Mennyezete nincs. Némethy
György a lutheránus pap neve. Min
denki lutheránus.
Gyimót: papja Polgárdy Mihály.
Temploma romos. Filiájában, Bódo
gén nincs templom, nem is volt.
Csott: Csöndér Gergely a pap.
Templomának csak a falai vannak
meg. 16 lakott házból 12 rk., a többi
lutheránus.
Teszér: lutheránus papja romos
kunyhóban lakik. A falu zöme lutherá
nus. Temploma összeomlott. Papja,
Nagyfödimesi Gergely párasztházban
tartja az istentiszteleteket.
A záró részben írja a föesperes:
„Megjegyzendő, hogy az eddig felso
rolt eretnekek kezén lévő templomok
és plébániák közül egyiket se cikkelyezte be a soproni országgyűlés, hanem
önkényesen, saját hatalmuknál fogva
foglalták el az akatholikusok.”
Úgy gondolom, érdemes a történe
lem útját végigjárni, mert csak így tud
ják értékelni azt, és összehasonlítani a
mával, melyben élünk. Minden tiszte
let azoknak az ősöknek, prédikáto
roknak és gyülekezeteknek, akik ilyen
nyomorúságos körülmények között is
megőrizték és táplálták az evangélium
tüzet.
H ern á d T ib o r

Ifjúsági munka
a kiskőrösi gyülekezetben
Gyülekezetünkben régóta folyik
ifjúsági munka. Lelkészeink közül
többnyire a fiatalabbak foglalkoz
tak az ifjúsággal, de néha az időseb
bek is.
Két ifjúsági csoportunk működik
jelenleg. Az egyikbe a 12-14 évesek
járnak, tehát akik már megkonfirmálkodtak. A másik csoport az idő
sebbeké. A két csoportban összesen
vagy kb. negyvenen vagyunk - ha
mindenki ott van.
Ifjúsági bibliaóráinkon igyek
szünk sok mindent csinálni, igyek
szünk az alkalmakat színesebbé ten-

egy színpad is, így adva van a lehető
ség arra, hogy időnként színdara
bokkal szolgáljunk a gyülekezetben.
Itt együtt dolgozunk idősebb gyüle
kezeti tagokkal, hiszen bizonyos sze
repeket csak ők játszhatnak el. Az
elmúlt évben az „Akárki” c. közép
kori misztériumjátékot adtuk elő,
idén Castellani,Játék a tékozló fiú
ról” c. darabjával szolgáltunk. Min
den színdarabnak nagy sikere van
gyülekezetünkben, többször is meg
szoktuk ismételni az előadásokat.
Sőt az „Akárkiével Győrben, a
Castellani darabbal pedig Nagytar-

Castellani: Játék a tékozló fiúról
A kiskőrösi fiatalok előadása

ni. Sokat énekelünk, enélkül szinte
elképzelni sem tudjuk együttlétünket. Néhányan tudunk játszani kü
lönböző hangszereken, így pár hó
napja egy ifjúsági zenekart alakítot
tunk. Úgy gondoltuk, hogy illő ne
vet is választani együttesünknek, így
a „Talitha kum” név mellett döntöt
tünk. A zenén keresztül szeretnénk
másokhoz is szólni, más fiatalokat is
„felkölteni” és,járni” tanítani. Gyü
lekezetünk vezetőségénekjóvoltából
váááfööíátfuük: •magunknak■wegfb-lelő felszeretést;1fgymost már rend*szeresen próbálunk is, és szeretnénk
a gyülekezetben szolgálni is.
Bibliaóráinkon sokat beszélge
tünk a bennünket érintő témákról,
néha olyan jól belejövünk, hogy ha
zamenni se nagyon akaródzik. Al
kalmainkat mindig bibliaolvasással
és közös imádkozással fejezzük be.
Szoktunk játszani is, az ifjúsági
szobában lehetőség van pingpongo
zásra is. Szilveszterkor már hagyo
mányosan együtt vagyunk, éjfélkor
a templomban rövid istentiszteleten
váijuk az új évet, ahol úrvacsorát is
veszünk.
Imaházunk nagytermében van

csán is szerepeltünk. A mellékelt
fénykép is nagytarcsai szolgálatun
kon készült.
Arta törekszünk, hogy a hozzánk
tartozó fiatalok közt igazi közösség
alakuljon ki. Ezért is vállalunk pél
dául különböző szolgálatokat a gyü
lekezetben. Büszkék vagyunk arra,
hogy azok, akik „ifire” járnak, szinte
kivétel nélkül részt vesznek a felnőtt
gyülekezet alkalmain is, istentisztele
teken és bibliaórákon is néhányan.

I^íraTm.magunlH^ffiáljnfi^ft ifjööi0
grbibliaóra megtartását- -vagy-segi-1
tűnk a lelkészeknek a gyerekmunká
ban is. Persze, ezt nem mindannyian
csináljuk, de azért néhányan szíve
sen segítünk. Karácsonykor tanyá
kon élő idős és magányos embereket
látogattunk meg, mindenhol rövid
műsorral szolgáltunk, énekeltünk,
verset mondtunk. És kis ajándékcso
magot is vittünk magunkkal min
denhova. Bár még sok helyre mehet
tünk volna, mégis biztosan jó volt
néhány idős ember otthonába elvin
ni az örömhírt Isten szeretetéről. Azt
a hírt, ami mindannyiunk számára a
legfontosabb.
Opauszki Katalin és Bolemányi Judit

A Deák téri volt evangélikus
leányiskolák délutánja
A Deák téri evangélikus
leányiskolák - polgári, kollégi
um, gimnázium - volt diákjai
találkoztak májusban egykori
iskolájukban. A kedves találko
zóra több mint háromszázan
jöttek össze, köptük a húszasharmincas évek végzősei is.
Mint diákkorukban minden év
ben a tanévnyitó és tanévzáró
ünnepségek, a meghitt találko
zó is a Deák téri evangélikus
templomban kezdődött. Az ün
nepi istentiszteleten Hafenscher
Károly hirdetett igét, az oltár
nál Takácsné Kovácsházi Zelma
imádkozott, ugyancsak az isko
la volt növendéke. Ezután az
iskola szépen felújított díszter
mében folytatódott a megemlé
kezés. Oppel Márta bevezetője
után Sándor Judit operaénekes
beszélt „Az iskola zenei nevelé
séről”, beszélt azokról a feled
hetetlen zenetörténeti órákról,
amelyeket Dr. Bánkuti Dezső
igazgató tartott, az iskola ének
karáról s arról a zenei nevelés
ről, amely évtizedekkel meg
előzve a későbbi Kodálymódszert, sok-sok növendéket

vezetett el a zene világába. Jakuts Éva művészi zongorajátéka
után Bede Piroska emlékezett
Télessy Dalma tanárnőre, a na
gyon szigorú, de csupa szív
Dalma nénire, aki késő öregko
rában, nehéz körülmények kö
zött is vigaszt, reményt tudott
nyújtani az őt felkereső növen
dékeinek; nemcsak tanítási órái
voltak feledhetetlenek, ember
sége, is él tanítványai emlékeze
tében. Jánky Zsuzsi szép vers
mondásával fejeződött be a
most már hagyományossá vált
évenkénti találkozás.
A régi falak között működő
általános iskola - nagyszerű
szereplésüket a televízió vetél
kedőjén a nekünk is kedves
díszteremből a közelmúltban
hallhattuk és láthattuk - őrzi a
múlt emlékeit. Erről győzött
meg mindnyájunkat Gauland
M átyás igazgató, mint házigaz
da meleg hangú köszöntőjében
és Foki Tamás az iskola tanára,
aki az iskola történetének gon
dos megírásához a megjelentek
segítségét kérte.
Sebeiken Pálma
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A z E gyházközi B ékebizottság közgyűlése

Békemunkánk motívumai
Az újpesti'baptista gyülekezet közel
múltban elkészült, a közösségi életet
sokfeleképpen segítő, ugyanakkor
azonban áhítatot is keltő szép gyüleke
zeti központjában június 6-án tartotta
közgyűlését az Országos Béketanács
Egyházközi Békebizottsága, melyben a
nem római katolikus egyházakon kívül
az izraelita felekezet is képviselve van.
Az egyházi békemunka mai felada
tait taglaló előadásában dr. Tóth Ká
roly református püspök tartózkodott a
közismert tények és gondolatmenetek
ismétlésétől: az egyházi békemunka
motívumairól, céljairól és sajátos mód
szereiről beszélt.
A motívumokkal kapcsolatosan
megállapította, hogy hitünk alapjai bő
séges indítást adnak erre a munkára, de
három kísértéssel gyakran találko
zunk. Az elsői ha a békességet csak a
lelki síkon értjük, vagyis elspiritualizáljuk; a második, ha a problémákra meg
oldást csak a végső beteljesedésben vá
runk, vagyis, ha mindent eszhatologizálunk; a harmadik pedig, ha a pesszi
mista emberszemléletet tartjuk igazán
keresztyéninek, s ezzel minden földi
igyekezetét bénítunk.
A célok tekintetében fontos, hogy
világosan különbséget tegyünk rövid
távú és hosszútávú célok között. Hoszszútávú cél a földi béke, rövidtávú cél
pl. a konkrét leszerelési javaslatok ér

demi megítélése és ennek megfelelő tá
mogatása. Századunk az eddigi legvé
resebb, mégis annyi eredményt elköny
velhet a békemunka, hogy a mai hábo
rúkat egyre rosszabb lelkiismerettel
folytatják.
A módszerek között fontos a tájé
koztatás. ' A bonyolult problémákat
egyszerű, érthető nyelvre kell lefordíta
ni, hogy közel vihessük őket az embe
rekhez. Másik fontos feladat a tehetet
lenség érzésének feloldása, valamint a
különböző csoportok közötti együtt
működés és összefogás lehetőségeinek
felkutatása és kihasználása.
Az ülésen megjelent Sarkadi Nagy
Barna elnökhelyettes és Bai László fő
osztályvezető az Állami Egyházügyi
Hivatalból. Sebestyén Nándomé, az
Országos Béketanács elnöke - akit
Sándor István ny. osztályvezető is elkí
sért - , köszöntötte a közgyűlést és ki
tüntető emléklapokat nyújtott át.
Dr. Aranyos Zoltán református zsi
nati tanácsos, ^ békebizottság főtitkára
jelentést tett az elmúlt időszak munká
járól. A közgyűlés rövid megbeszélés
után nyilatkozatot fogadott el, mely
nek szövegét lapunk külön közli. A bi
zottság teológiai albizottságot hívott
létre, melynek elnöke dr. Nagy Gyula
evangélikus püspök, egyházunk részé
ről pedig tagja Keveházi László és
Tóth-Szöllős Mihály esperes.
R. A.

NYILATKOZAT
Az Országos Béketanács Egyházközi
Békebizottsága - kifejezve a benne
együttmunkálkodó protestáns, szabadegyházi, orthodox és izraelita gyüleke
zetek hívő tagjainak álláspontját is újra hitet tesz a társadalmi igazságos
ság, haladás és a béke ügye mellett hazánkban és a világ népei között.
Mi, hívő emberek is cselekvő módon
részt kívánunk venni a békéért és az
emberiség megmentéséért folytatott fá
radozásokban. Készek vagyunk ezért
együttműködni minden vallásos és bé
keszerető emberrel hazánkban és az
egész világon. Kívánatosnak tartjuk a
párbeszéd kiszélesítését és elmélyítését
a béke és a világméretű társadalmi
igazságosság hívei között, hogy mun
kájuk minél hatékonyabb és eredmé
nyesebb lehessen.
Hitünkből fakadó elkötelezettséggel
hozzá kívánunk járulni az egész népünk
javát, boldogulását munkáló célkitűzé
sek megvalósításához. Támogatjuk ha
zánkban a társadalmi közmegegyezést,
a magyar békemozgalmat és kormány
zatunk következetes békepolitikáját.
Egyetértünk minden olyan javaslat
tal - bárhonnan származik
amely a
békét és a leszerelést kívánja szolgálni.
Nagy fontosságúnak tartjuk és támo
gatjuk, mert ésszerűnek tekintjük, a
Szovjetuniónak a leszerelésre, a feszült
ség és a háborús veszély csökkentésére
irányuló megújuló kezdeményezéseit,
többek között az atomrobbantások
moratóriumának egyoldalú meghoszszabbítását. Sok megválaszolatlan kér
dést vet fel a hívő, vallásos emberek
között: miért nem felel az Egyesült Ál
lamok kormánya méltó módon ezekre
a javaslatokra úgy, ahogyan a békesze
rető emberek milliói azt joggal elvár
ják. Elítéljük az Egyesült Államoknak
azt a törekvését, hogy megsemmisítse
az atomfegyverkezés csökkentését cél
zó korábbi tárgyalások során a SALT
II szerződésben már elért eredménye
ket, s azt, hogy védelmi intézkedésnek
akarja feltüntetni a fegyverkezés kiter
jesztését a világűrre, ami által esztelen
mértékig kívánja fokozni a fegyverke
zési hajszát, felelőtlenül elviselhetetlen
terheket róva ezáltal az éhséggel és tár
sadalmi gondokkal küzdő emberiségre.
Ismételten felemeljük szavunkat az
egyenlő biztonság elve mellett, a fegy
verzet minél alacsonyabb szintjén. Kö
vetendő és elérhető célnak tekintjük az
atomfegyverektől mentes világot az ez
redfordulóra.
A Nemzetközi Béke Év gondolatát
magunkévá téve minden erőnkkel szol
gálni kívánjuk a leszerelés, a népek kö
zötti bizalom és barátság, együttműkö
dés és béke, s minden ember boldog
életének ügyét a földön.

Kérjük és buzdítjuk gyülekezeteink
minden tagját: —egész társadalmunk
kal és népünkkel együtt - vegyenek
részt abban a népszavazásban, amelyet
a magyar békemozgalom kezdeménye
zett: a felhívást aláírva fejezzék ki, erő
sítsék meg társadalmi felelősségüket és
békeakaratukat.
Javasoljuk: a testvéri Katolikus Bé
kebizottsággal együtt, a béke éve alkal
mából - ifjúságunk széles körű és foko
zott bevonásával - nagyszabású közös
rendezvényben adjunk nyomatékot a
vallásos -emberek társadalmi elkötele
zettségének és/békeszolgálati készségé
nek; kifejezve elvárásunkat és támoga
tásunkat, közös nyilatkozattal fordul
junk az idén ősszel Dániában tartandó
Nemzetközi
Békekonferenciához,
amely reméljük sikeres kísérletet tesz
arra, hogy előmozdítsa a megosztással
fenyegető nemzetközi békémozgalmi
erők egységesebbé tételét.
Imádságos reménységet táplálunk
arra vonatkozóan, hogy Isten kegyel
méből megvalósul a béke világ-zsinat,
amely a világon élő minden keresztyén
egyház és ember békeakaratának egy
ségét a hitvallás elkötelező és erkölcsi
leg is mozgósító erejével megfogalmaz
za és kifejezi. Felhívjuk a nagytekinté
lyű és széles köröket mozgósítani tudó
nemzeti és nemzetközi keresztyén öku
menikus szervezeteket és támogatá
sunkról biztosítjuk őket: tegyünk meg
minden tőlünk telhetőt a béke-világzsinat létrejöttéért. Készek vagyunk nem
zeti szinten - a legszélesebb ökumeni
kus keretben együttműködve - minden
olyan lehetséges és szükséges lépést és
intézkedést megtenni, amely előmoz
dítja és előkészítheti a béke világzsina
tot.
Együttműködésre irányuló készsé
günket nyilvánítva és felajánlva a Ka
tolikus Békebizottságnak, felhívjuk az
Egyházközi Békebizottság köréhez tar
tozó vallásfelekezetek lelkipásztorait és
gyülekezeteit: augusztus 9-röI 10-re vir
radó éjjel, országszerte, lehetőleg minél
több templomban - ahol annak feltéte
lei megvannak, ökumenikus szellem
ben és összetételben - legyen együtt a
hívek kisebb vagy nagyobb gyülekezeti
csoportja és értelemmel és akarattal,
önmegtartóztató böjtölésben, ének
mondásban, a szent iratok tanulmá
nyozásában, elmélkedésben és buzgó
imádkozásban az atomháború pusztító
rémének elhárításáért, a leszerelésért,
az emberiség boldog, békés életéért és
jövőjéért - figyelve az intésre: „tartas
sanak könyörgések, imádságok, esedezések minden emberért... minden mél
tóságban levőkért, hogy csendes és
nyugodalmas életet éljünk...” (lTim

2,1- 2).
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STÁLSETT FŐTITKÁR
BUDAPESTEN

Egyházunk vendégeként június
6. és 10. között Budapesten tartóz
kodott Gunnar Stálsett, a Lutherá
nus Világszövetség genfi főtitkára.
Útja során először dr. Káldy
Zoltán püspököt, a Lutheránus Vi
lágszövetség elnökét kereste fel
otthonában. Kifejezte a Világszö
vetség vezetőségének és genfi mun
katársainak legmelegebb jókíván
ságait a betegségéből gyógyuló el
nökének, s egyúttal tájékoztatta őt
a Világszövetség életének legújabb
fejleményeiről.
*
,
Június 8-án, vasárnap délelőtt,
ünnepi istentiszteleten hirdette Is
ten igéjét, János evangéliuma
12,20-26 alapján, a budavári
templomban. Az egyháznak nem
csak szóval, hanem cselekedetek
kel, egész életével is hirdetnie kell
Krisztus evangéliumát a maga sa
játos helyzetében, mindenütt a vi
lágon - mondotta -, mivel az evan
gélium, to vábba_dása nemcsak prédikálással, hanem ugyanúgy a

szolgálat cselekedeteivel is törté
nik, s ez a kettő sohasem szakítha
tó el egymástól. Az életünk igehir
detése pedig Jézus igéje szerint
csak az 0 követésével, a saját éle
tünk másokért való odaáldozásával történik - hangsúlyozta igehir
detésében Stálsett főtitkár.
Vasárnap délután Visegrádot és
a Dunakanyart látogatta meg a
főtitkár. Június 9-én, hétfőn dél
előtt, az országos egyházi tanácste
remben a Teológiai Akadémia, a
munkaágak és a két budapesti egy
házmegye vezetőivel találkozott.
Érdekes beszámolót tartott a Vi
lágszövetség ez évi munkájáról,
külön is kiemelve ebből az evangé
liumhirdetés és a világ békéjéért
végzett egyházi szolgálat jelentősé
gét. Kérdésekre válaszolva részle
tesen szólt a béke-világzsinat elő
készítéséről, valamint a Lutherá
nus Világszövetség fáradozásairól
a béke, a társadalmi-gazdasági
igazságosság és az emberi jogok
kérdéseiben. Látogatása során ta
lálkozott dr. Görög Tibor ökume
nikus főtitkárral is, aki tájékoztat
ta őt a magyar egyházak mai öku
menikus kapcsolatairól.
Budapesti tartózkodása befeje
zéseként Stálsett főtitkárt dr. Nagy
Gyula püspökkel együtt fogadta
hivatalában Miklós Imre államtit
kár, az Állami Egyházügyi Hivatal
elnöke, és Sarkadi Nagy Barna, az
Állami Egyházügyi Hivatal általá
nos elnökhelyettese, és másfél
órás, értékes megbeszélést folytat
tak a nemzetközi élet és az egyhá
zak időszerű kérdéseiről.
A Lutheránus Világszövetség
főtitkára június 10-én utazott el
Budapestről.

ÉLŐ VÍZ
így kezdődött
az európai Demetriosz aki csődöt mondott
keresztyénség bálványaival
- hol tart ma?
ApCsel 19,23-40.
Efezus akkori jelentős római tarto
mányszékhely volt. Óriási forgalom,
folyami, tengeri kikötő, bábeli nyelvza
var. Jelentős volt a rendkívül sokféle
eredetű pogány, és a zsidó vallás keveredettsége. A híres római pogány Diá
na a vadászat istennője, előbb görög
változatban Artemisz, k termékenység
isteneként részesült nagy tiszteletben.
Több mint 10 ezer négyzetméter alapterületű óriási temploma az ókor hét
csodái egyikének számított. Száznál
több 20 méter magas oszlop tartotta
mennyezetét. Benne az istennő hatal
mas fekete szobra mindenféle állatfor
mával „ékesítve”. A mai turistaszokás
hoz hasonlóan szinte a város jelképe
ként vásárolták a templom ezüst relief
jeit ereklyének, emléktárgynak vagy
házioltárnak. Ebből kiterjedt ipari és
kereskedelmi hálózat jól jövedelmezett.
Pál Efezusba érkezése előtt már zsidók
ból megtért, másrészt Apollósz által
misszionált, ún. „keresztelő Jánoskeresztyének” alkottak itt kis keresz
tyén gyülekezetét.
Pál közel két és fél éves igehirdető
szolgálatának gyümölcseként egyre
többen lettek Krisztus követői. Ezek
már elfordultak a néma bálványoktól.
Észrevehetően megcsappant a „kegy
tárgyakból” származó jövedelem. Jé
zus földi működésének a vége felé is az
irigység ősbűne fogta el az anyagi érde
kekkel párosulva a főpapok és farizeu
sok \ szívét: az lesz a következmény,
hogy „elveszik tőlünk a helyet is és a
népet is” (Jn 11,48) és: „látjátok, hogy
az egész világ Őt követi!” (Jn 12,17)...
Demetriusz és társai is úgy érezték, ha

ez így megy tovább, „mesterségünk
tönkre jut”. Az igazi okot a magasztosabb megokolás szépíti: „a nagy isten
nőnek, Artemisznek a templomát is
semmíbeveszik és így ő, akit egész
Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el
fogja veszteni dicsőségét.” (27. vs.) így
lehet egyes lelkek, széles rétegek, sőt
egész világrész haraggal, gyűlölettel vé
delmezendő ügyévé tenni kevesek érde
két. A feltüzelt óriási tömeg egy ember
ként ordítja a bedobott jelszót: „Nagy
az efezusi Diána!” Mint egy film felfo
kozott drámai jelenetében, gyorsan
változnak az arcképek, magatartások,
események. Nem tudjuk, hogy egy mö
göttes szándék, sugalmazás mivé telje
sedik. .. így van a bűnnel is. Az Édenben is elhangzott egy nagyon ártatlan
nak látszó barátságos érdeklődő kér
dés és abból „minden emberre elhatott
a kárhozat”. (Rm 5.) S e tulajdonkép
pen semmitmondó általánosság az
egyént apró hangyaként elsöprő ten
gerré dagad: „Bűneim álja, mint a ten
ger, hullámaival elfödött” (Zst 38, S)
így konkretizálódik sátán műve az
egyén és az egész emberiség szenvedé
lyére és szenvedésére. Pereg a film. Va
laki bedobja a tömeggyűlés javaslatát.
És pszichológiai törvényszerűséggel
tízezrek rohannak az óriási körszinházba. „Feltámadt a tenger.” Isten meg
őrizte Pált az értelmetlen mártíromságtól. Mint most, és egykor a háborgó
tengert lecsendesítette (Mt 8.), úgy
nyugtalan bűnbánó szíved is dicsérheti
őt: „... Örömömet megédesíted, Há
borgó szívem csendesíted, Örök na
pom.”
id. Győri János

Előremutató öröm
Bakonycsernyén

A 20ű éves bakonycsernyei templom
Vannak élmények, amelyek elmon
dásához kevés az emberi szó. Tudom,
hogy csak töredékét vagyok képes
mindannak visszaadni, ami Bakonycsernyén Cantate vasárnapján történt,
amikor is a gyülekezet 200 éves templo
mát ünnepelte.
Sokat kellene írnom már a megelőző
időszak munkáiról is. A gyülekezet
többszázezer forintnyi áldozatáról, és a
már nem is számszerűsíthető nagyságú
önkéntes munkáiról, amelyek révén a
templom az ünnepre megújulhatott.
Részletesen kellene írnom a készülő
désről, vendéglátásról, a mintegy ezer
vendég részére gyönyörűen terített asz
talokról is. Hiszen hazálátogattak
mindazok, akik elszármaztak a falu
ból, de különbuszok és számtalan autó
húzta a környező gyülekezetek tagjait
is. És nemcsak futólag kellene említeni
a hatalmas ünnepi gyülekezetei, amely
ből többszázan be sem fértek a temp
lomba. Mindez sok egyébbel együtt fe
lejthetetlen emlék mindazok számára,
akik jelen voltak. De akkor még min
dig csak a külső körülményekről szól
tam.
A lényeg pedig most is az ünnep tar
talma, üzenete volt. Az az öröm, ame
lyik érzékelhető módon volt jelen. Az
a közösség, amit a sok száz úrvacsorázó
átélhetett. Az a hálaadás, amelyik meg
fogalmazódott dr. Nagy Gyula püspök
igehirdetésében is, aki az ünnepre fele
ségével együtt közénk érkezett. Cantate
vasárnapja volt. A 200 éves templom
ban zengő ének és zene Istennel köt
össze bennünket - hangzott az igehir
detésben az ének vasárnapjára történt
utalás. Öröm és hálaadás van bennünk
a 200 éves templomért. Még inkább

Isten szabaditásáért, amelyik bűnből és
haláltól való szabadítás. Ebből fakad
az igazi öröm, boldogság és hálaadás
éneke. A mennyei gyülekezet énekében
ez már teljes, maradék nélkül való.
A mi énekünk közben még kísértenek
a bűnök, megfogyatkozik a szeretet,
gyakran könny hull a szemünkből.
Volt mindez a bakonycsernyei gyüleke
zet történetében is. Mégis minden ének
a reménység éneke, hiszen húsvét utáni
ének. Abból fakad, hogy a kereszten
Jézus megküzdött a bűnnel, és ajándé
kozza a győzelmet bűn és halál felett.
Az igehirdetésben megfogalmazódó
öröm és hálaadás határozta meg az
ünnepi közgyűlés légkörét is. A gyüle
kezet lelkésze a templom két évszáza
dos történetét azzal foglalta össze: az
marad meg legtovább, amit az Istennek
adunk! Ezt tanúsítják a templomot ide
álmodó ősök is. Építő kezük föld már
a templomot szerető szívükkel együtt,
de amit Istennek adtak munkában, szeretetben, tovább él, és otthona késő
utódaiknak is.
Majd melegszavú köszöntések hang
zottak el. Dr. Nagy Gyula püspök után
Boleraczki István tanácselnök szólt ar
ról, hogy aki a községet magáénak érzi,
hovatartozásától függetlenül büszke le
het a gyönyörű templomra és környe
zetére. „Itt egy múltjával is törődő, azt
felvállaló közösség van. Nagyon örü
lünk annak, hogy szépen rendezett köz
ségünk ékszerdobozán, a templomot
és környékét egy régi, de új fényben
ragyogó drágakőként tudjuk elhelyez
ni. Én szeretném ennek a közösségnek
azt a hatalmas mennyiségű munkát
megköszönni, amellyel ezt elérték”
(Folytatás a 3. oldalon)

A mögeldorfi énekkar hazánkban (cikkünk a 3. oldalon) '
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ISTENTISZTELETI REND
Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly,
de. 11. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma,
du. 6. Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de.
11. (úrv.), du. 6. Üllői út 24. Kertész Géza.
niimiiiiiiiiii
Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi üt 57/b. de. 9. (szlovák) CseTorgau-szeminárium
lovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Gé
za. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál.
A Keresztyén Békekonferencia
Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33.
NDK-beli bizottsága április 25-26-án
de. fél 12. Szeker Éva. Zugló de. 11. (úrv.)
rendezte meg a II. Torgau-SzemináriuSzabó'fajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó
mot Lipcsében és Torgauban. (1945.
Lajos. Gyarmat n. 14. de. fel 10. Szabó Lajos.
április 25-én a szovjet és az amerikai
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Réuss András.
csapatok Torgaunál, az Elba partján
Vád út 129. de. negyed 10. Reuss András.
találkoztak.) Az alkalmon körülbelül
Frangepán u. 43. de. 8. Reuss András. Újpest
80-an vettek részt, a szeminárium té
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pinmája: „A Hitler-ellenes koalíciótól az
térné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél
értelem koalíciójáig az atom- és csillag9. Pin térné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
háború ellen” volt. A résztvevők, akik
Havasi. Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sán
többek között a Szovjetunióból, az
dor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely
Egyesült Államokból és a két Német
de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagytemp
országból jöttek, támogatásukról biz
lom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
tosították az ENSZ erőfeszítéseit, és
de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinazt a szovjet javaslatot, hogy 2000-ig
kota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsaa de.
számolják fel az atomfegyvereket.
9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa
Ahogy a két nagyhatalom a második
László. Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rávilágháborúban szövetségre lépett a
kosliget de. I I. Kosa Pál. Rákoskeresztúr de.
közös
ellenség, a fasizmus ellen, ugyan
fél 11. Kosa László.

»Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a tetlen gazdagságát” Ef 3,8 (Ézs 52,15 - Jak 1,19-25
- Zof 1,1-9). Krisztus evangéliuma nem ismer or
Krisztus törvényét.” Gál 6,2
szághatárokat. Távolságokat hidal át, a messzieket
VASÁRNAP - „Nektek is szomorúságotok van, de
ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szíve közel hozza egymáshoz. Emberek és népek, egyhá
tek” Jn 16,22 (Zsolt 90,13 - Lk 6,36-42 - Zsolt 53). zak és gyülekezetek közötti válaszfalakat képes le
Krisztusban elindul felénk Isten.- Észrevesz szomo dönteni. Csak mi, akiket rabul ejtett ez az örömhír,
rúságban, betegágyon, mélységben. Nem tudunk meg ne szegéqyítsük mérhetetlen gazdagságát!
CSÜTÖRTÖK; - „így tett erről bizonyságot János:
olyan élethelyzetbe kerülni, ahol 0 meg ne látna.
Sőt: nemcsak elindul és észrevesz, de meg is érkezik. Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből mint egy
Erősít, gyógyít, felemel. Akik már átéltük ezt a cso galamb, és megnyugodott rajta. Én láttam, és bi
dálatos örömöt, ajándékozzuk tovább másoknak. zonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia” Jn
Szóljuk két kézzel, egész szívvel, irgalmas szeretet 1,32,34 (Ézs 11,2 - lPt 3,8-17 - Zof 2,1-7). Nem
vagyunk hátrányban az első tanítványokkal szem
tel. Mássá lesz az élet!
ben. Isten Szentlelke hozzánk is jön, minket is tanít,
hétfő - „Aki pedig nem' engedelmeskedik a Fiú
nak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja bennünket is emlékeztet. Ma is szüntelenül Jézusra
marad rajta” Jn 3,36 (Ézs 31,6 - Kol 3,12-17 - Hab mutat, Róla tanúskodik, Neki készít helyet az embe
2.1- 14). Jézust lehetett kinevetni, gyűlölni, kereszt ri szívekben. Krisztus otthonává válhat az életünk.
fán megfeszíteni. Lehetett segítőkészségét megmo Nyíljunk meg Előtte!
rogni, komolytalanul venni, elutasítani. Lehet ma is. PÉNTOC - „Erősödjetek meg az Úrban és az ő
De akik hittel megragadják és engedelmesen belesi hatalmas erejében” Ef 6,10 (2Sám 22,3 - Rm
mulnak szolgáló élete ritmusába, azokat O maga 12,17-21 - Zof 3,6-20). Istállóban született, nem
vezeti földi vándorlásukban, az örök élet felé. Vele volt fejét hová lehajtania, elzavarták a faluból, meg
Balaton mellett
korbácsolták, szégyenfára juttatták. Számkivetett
mindenkor értelmet és biztos célt kap az életünk!
1986. június 22-én
KEDD - „A maga testét pedig'soha senki nem gyű ember? Király! Szolgálata nyomán sokan visszata
Balatonakali du. 4. Balatonalm ádi (Bajcsylölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus lálnak Istenhez, átélik a bűnbocsánat gyógyító ere
Zsilinszky u. 25.) du. 4. Balatonfüred (ref.
imaterem) de. 8. Balatonszárszó (ref. papiak)
is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének” jét, megtanulnak szeretni. Isten és világ Krisztusa.
de. 8. Balatonszemcs (Fő u. 32.) du. 2. Bala
Ef 5,29-30 (Mik 7,14 - Lk 1,57-67,76-80 - Hab Az enyém is!
tonszepezd de. 10. Fonyód (protestáns temp
3.1- 4,8-19). Az emberi közösség nagy ajándék: ösz- SZOMBAT - „Vigyázzatok magatokra, hogy szíve
lom) du. 4. Kapernaum (Gyenesdiás, Béke u.
szekovácsoló szeretetet hordoz magában. A testvéri tek el ne nehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a
57.) du. fél 3. Keszthely (úrv.) de. 11. Siófok
(Fő u. 93.) de. 11. Tapolca (prot. templom) de.
közösség még ennél is több: életújító erőt sugároz megélhetés gondjaitól” Lk 21,34 (Péld 15,16 —Apfél 9.
magából. A Krisztussal való közösség mindenek Csel 7,54-59 - Jn 2,1-12). Életünk nem magánügy.
között a legnagyobb lehetőség: elveszett örömök és Sem a családban, sem az egyházban, sem a társada- |
Szentháromság utáni 4. vasárnapon
remények újra megtalálását kinálja. Ne menjünk el lomban. Vele építünk vagy rombolunk, taszítunk
az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti is
vagy vonzunk, sebeket ejtünk vagy gyógyítunk. Éle
mellette!
tentisztelet oltári igéje: Rm 8, 18-23; az
tünket ajándékba kaptuk. Nem lehet akármilyen!
SZERDA - „Pál írja: Nekem adatott az a kegyelem,
igehirdetés alapigéje: Lk 16, 10-12
Eszlényi László
hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhe
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. július 6-án,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
Rádió. Igét hirdet Bárány Gyula esperes,
Győr.

Zoltán László:

János
Huszonegy tehenet gondoz. Hajnalok-hajnalán
kel.
Kisebbnagyobb megszakításokkal estig
dolgozik. Hetenként egy szabad
napja van. Szabad ünnepnapja ke
vés. A karácsony is munkában ta
lálja. Mikor a déli vonat ráereszti
élesfüttyét afalura, még két tehén
től kell lefejnie a tejet. Hamarosan
végez velük. Azután siet haza.
Családja, papja már a terített
asztalnál várja.
Hamarosan az asztalon a párol
gó leves. Merek. Azután az asszony
szed a két gyereknek és utána ma
gának. János keze nem mozdul.
- Nem szereti? - kérdem csodál
kozva.
- De igen - válaszolja.
- Akkor miért nem szed magá
nak is?
- Mert gyónni akarok. Ilyenkor
sohasem szoktam enni. Otthon szü
leimnél sohasem ettünk gyónás
előtt.

- Otthon bizonyára reggel, vagy
a délelőtti órákban gyóntak. Ma
pedig három óra is elmúlik majd,
mire sor kerül rá...
- Húsvétkor is délután tetszett
jönni. Akkor is kibírtam. Akkor
sem ettem.
- Nem mondta!?
- Nem. Tényleg nem. Minek is
mondtam volna? Úrvacsora előtt
nem eszik az ember. Ez csak termé
szetes.
- Nem egészen. Hiszen maga
tegnap este evett utoljára. Ma pedig
már kora hajnaltól kezdve talpon
van és dolgozik. Mégpedig nehéz
testi munkát. Nagy szüksége van a
táplálékra. Ki kívánja magától,
hogy koplaljon úrvacsoravétel előtt?
Senki, Isten sem!
János tétován néz maga elé.
Hallgat. Látszik rajta, hogy csatá
zik gondolataival. Nem tehetek ró
la, de az első pillanatban maradi
nak, sőt elmaradottnak bélyegzem.

,,A kamarazenének is létjogosultsága van...'\

- Az Ökumenikus Kamaraegyüttes
Óbudán -

A HÉT PO R TR ÉJA
Majd melegséget és tiszteletet érzek
iránta. Ismerem jól Jánost. Tudom,
amit mond, amit tesz, azt komolyan
mondja és teszi. Tudom, hogy ez a
magatartás nála nem csupán szép
szokás. Tudom, hogy ezzel a nem
evéssel áldozatot is vállal. Mégpe
dig nem is kicsit. Hiszen ehetnék.
Van mit. Van bőven. Fizikuma,
egészsége is van hozzá. S most még
is korgó gyomorral és az éhségtől
kopogó szemekkel ül itt az ünnepi
étkek gazdagon, terített asztalánál
Ehetne, de mennyire ehetne. O
azonban nem eszik. Nem, mert ő
annak idején otthon, a szülői ház
ban így látta, igy tanulta. így volt
szokásban náluk. Es igy volt náluk
természetes. De nemcsak náluk ott
hon, hanem az egész gyülekezetben
így gyakorolták. Ok annak idején
otthon így becsülték meg az Úr
szent testét és vérét. Illetve így is
megbecsülték! Egyszóval komo
lyan, nagyon komolyan vették.
Sokra, nagyra tartották! S ezt az
Úrvacsora szentsége iránti gyerme
kesen tiszta és őszinte megbecsü
lést hozta el magával János ide,
ahol rajta kívüli mindössze néhány
evangélikus lélek él a másvallásúak
ezres táborában. Es meg is tartotta
ezt a szokását még jó harminc esz
tendő után is. A gyökerek régi szo
kásainak és tanításának a tápdús
humuszából táplálkoznak még min
dig. Nemeskócsig érnek ezek a gyö
kerek.
Még szólok néhány csendes szót
Jánosnak. Látom, úgyis hiába. Ab
ba is hagyom. Cselekedjék, mint
néki jónak tetszik!
Egy idő múlva azután magától
megszólal és váratlanul kijelenti:
- Eszem én is.
- Na, ugye!? Helyesebb, ha
eszik. Belátja ugye?
- Igen. De ha nem tetszik hara
gudni, akkor ma nem gyónok.
- Hanem mikor?
- Majd újévkor.
- Újévkor nemjövök ki - tudhat

zásban Isten kezét is felfedeztük,
egyre sűrűbben ültünk le próbálni.
Öröm volt együtt lenni, és aztán öt
év óta nagy öröm eleget tenni a
meghívásoknak, megszólaltatni a
középkor, reneszánsz és barokk
egyházzenéjét.
Megszoktuk, hogy templomaink
ban nagy oratóriumok, kórus- és
orgonamüvek hangzanak. Van va
lami pozitívuma a kamarazenének?
Igen. A kamarazenének, az in
tim kamarahangzásnak is létjogo
sultsága van istentiszteleti alkal
makon. Hatalmas zenei irodalom
áll rendelkezésünkre, az egy ének
hanggal, néhány hangszer kíséreté
vel megszólaltatható egyházi mű.
Hiszen gondoljunk a középkori ja'
cantiókra, a reneszánsz homofón
- Miattam nem is kell fáradnia
és polifon művekre, gyönyörű kö tisztelendő úrnak. Bemegyek én
zépkori magyar énekeinkre. A ka Hegyesbe. Meggyónok ott!
Balról jobbra: Matuz Mária, Fáy
marazene meghitt, csendes, áhíta
Mit mondhattam volna erre?
Tünde, Simoni! Zsuzsa, Lantos
tot keltő.
Hallgattam.
György és Ujházy LászÉ
Név szerint hadd ismerjük meg az
Tudom, hogy lelkipásztori sike
együttes tagjait.
reimet nem öregbiti ez a karácsonyi
A pünkösd előtti vasárnapon
Az együttes „középpontja” asztali beszélgetés ott Jánoséknál.
szép élményben volt része az óbu szoprán énekesünk: Simonfi Zsu Jánosra én azért nem haragszom.
dai gyülekezetnek. Az ökumeni zsanna ref. teológiai hallgató, Ma Sőt, azóta talán jobban becsülöm és
kus Kamaraegyüttes öt művet tuz Marika csembalista, s ö kezeli szeretem őt. Szeretem, mert nála
adott elő (Isaak, Bach, Balassi, a harangjátékot is. Idén érettségi hem ez az egy, ami lutheránus. Jó
Buxtehude, Monteverdi gyönyörű zik. Foton tanult. Fáy Tünde a ref. családapa. Példaadóan neveli két
darabját). Az öttagú együttes két teológiát végezte, lanton játszik, s kislányát. Imádságra, énekre, bib
tagja evangélikus, két tagja refor ha kell, blockflőtézik. Lantos liai történetekre tanítja őket. Fele
mátus, a csellista pedig baptista.
György a csellista. Jómagam a fú sége, aki ugyan nem evangélikus,
Megkérdem az együttes vezető vóshangszereket szólaltatom meg, szívvel-lélekkel hozzánk tartozik.
jét, Ujházy Lászlót, hogyan alakult s néha a csemballót. És rám hárul Még nem volt istentisztelet, hogy ő
meg a most már sokfelé ismert a kottaanyag felkutatása, régi ki ott ne lett volna. Szóval Jánosnak
adások átböngészése.
Ökumenikus Kamaraegyüttes.
nemcsak hagyományos, szép egy
Együttesünk 1982 tavaszán ala
Hálásan köszönöm az ökumeni házi szokásai vannak, de világító
kult Rákospalotán, a baptista ima kus Kamaraegyüttes szolgálatát. Is hite is van. S ezt a hitét nemcsak az
házban tartott ökumenikus alkal tenünk áldása kísérje őket tovább!
istállóbéli tehenek, de az emberek is
Görög Tibor
észreveszik rajta.
mon. A véletlennek tűnő találko

A
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Budapesten, 1986. június 22-én

D u d la Im re
Legújabb konfirmandus könyvünk
ezt mondja a felügyelőről: „a gyüleke
zet választott vezetője a lelkész mel
lett.” Sok munkát, szolgálatot kell el
végezni, hűségesen kell a gyülekezet
életében benne élni, amíg valakit a gyü
lekezet bizalma a lelkész munkatársává
emel.
Dudla Imre 30 éves korában, 1959ben lett presbiter a dunaegyházi gyüle

kezetben és egy év után már gondnok
ká választották. Ettől kezdve a gyüle
kezet „gondja” nagy súllyal nehezedett
vállára. Húszéves gondnoki szolgálata
alatt volt templombelső-átalakítás, tel
jes templomrenoválás, parókiaátalakí
tás, modernizálás, orgonafelújítás, ha
rangvillamosítás - hiszen ezt a kort
majd minden gyülekezetben ezek a
munkák jellemezték. Ezek mellett a
mindennapi élet apróbb-nagyobb, de
nélkülözhetetlen dolgainak intézése is
feladatot jelentett. Aki benne él a gyü
lekezet életében, az tudja, mit jelent a
közösség gondjainak hordozása, ön
kéntes munkások toborzása, munkák
szervezése.
Foglalkozása: szabómester, önálló
kisiparos. Munkáját nagyon megbe
csülik nemcsak a faluban, de a kör
nyékbeliek is. De sokszor kellett letenni
a tűt, abbahagyni a munkáját, hogy
beszélgessen emberekkel, meghallgas
son panaszokat, sérelmeket, segítsen
orvosolni azokat, amennyire az rajta
állott.
A hatvanas évek végén lett egyházmegyei presbiter, majd jegyző, később
főjegyző. Ebben a tisztében a korábban
betegeskedő, majd elhunyt egyházme
gyei felügyelőt hosszú időn át helyette
sítette.
Időközben cserélte fel a gondnoki
tisztet a gyülekezetben a felügyelői
tiszttel. Most pedig az egyházmegye
gyülekezeteinek bizalma a tisztújítás
alkalmával egyházmegyei felügyelővé,
az esperes munkatársává választotta
meg.
Hűséges, megbízható szolgálata tette
alkalmassá erre a tisztségre. A gyüleke
zeti és egyházmegyei szolgálata mellett
második ciklusban tagja a Déli Egy
házkerület presbitériumának is, és tag
ja a községi tanácsnak több cikluson
keresztül.
Istent és egyházat, de az embereket
válogatás nélkül szerető ember, aki
egyformán szolgál gyülekezetben, egy
házmegyében, egyházkerületben és a
társadalomban is.

w

ezt kell tenniük a mai közös ellenség
gel, az atomfegyverekkel és a világűr
militarízálása ellen. (CFK-Informationen —szp)
A francia protestáns sajtószolgálat
ünnepe

A közelmúltban jelent meg a Francia
Protestáns Sajtószolgálat (BIP) ezredik
száma. A lapot 1946-ban alapították,
jelenleg 1000 előfizetője van, az előfize-

tők száma az elmúlt tíz év során meg
duplázódott. (IDL - szp)
Gusztáv Adolf-ünnepség
A Württembergi Evangélikus Egy
ház Gusztáv Adolf Egyesülete június
18-24. között tartotta idei ünnepségét.
Egyházunk vezetősége az alkalomra
Muncz Frigyest, a Budai Szeretetott
honok nyugalmazott igazgatóját küld
te ki.
Konferencia a keresztyén nevelésről
A Keresztyén Nevelés Európai Kon
ferenciáját június 23-27. között tartják
Järvenpää-ban (Finnország, Helsinki
mellett). A konferencián egyházunkat
Szabóné Mátrai Marianna, a Teológus
Otthon igazgatóhelyettese, zuglói má
sodlelkész képviseli.
Vesztfáliai látogatás
A Vesztfáliai Egyház (NSZK) lelké
szei és magyar protestáns lelkészek
szeptember 22-30. között közös konfe
renciát
tartanak
Gyenesdiáson.
A vesztfáliai résztvevők számára június
26-30. között előkészítést tartanak Villigstben. A tájékoztatón részt vesz és
előadást tart dr. Nagy István teológiai
tanár.

HAZAI ESEMENYEK
MEGHÍVÓ
„Ne szégyellő hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt...
Mert O szabadított meg minket, és Ő hivott el
szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint,
hanem saját végzése és kegyelme szerint." II Tim 1,8-9.
SZ ER E TETTEL hívjuk és várjuk az
1986. június 22-én 3 órakor a budavári evangélikus templomban
tartandó lelkész avató/kibocsátó ünnepi istentiszteletünkre.
Az istentiszteleti szolgálatot Dr. N A G Y GYULA,
az Északi Egyházkerület püspöke végzi.
FODORNE
Szkrinyár Katalin
N A G Y Edina
PU SKÁS Sára

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját az
1986. június 21-én, 15órakor

tartandó ünnepségühkre
Tápiószentmártonba,
amikor Dr. Nagy Gyula püspök
lekésszé'avat bennünket
Brebovszky Éva és Brebovszky János
Táviratcím: 2711 Tápiószentmárton,
Fő út 1.
Június 22-én, vasárnap délután
4 órakor
ORGONAHANGVERSENY
a domonyi evangélikus
templomban
Műsoron:
Bruhns: e-moll preludium és fúga
J. G. Walther: Jézus boldogságom
- korálvariációk
Clerambault: Suite
Pachelbel: f-moll ciacona
Bach: e-moll preludium és fúga
Bach: ö t korálelőjáték
Bach: d-moll tokkáta és fúga
Orgonái:
Trajtler Gábor
Igét hirdet:
Detre János
aszódi lelkész

Június 29-én délután 6 órakor
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Hajdók Judit
orgonái

Születés
Koháry Ferenc bezi-lébényi lelkész
nek és feleségének Tisztával Mártának
1986. április 3-án Mariann nevű első
gyermekük született.
Halálozás
Elek Teréz aranydiplomás pedagó
gust tanítványai, a pedagógus társada
lom és a gyülekezet nagy részvéte mel
lett május 5-én temették el Tatabá
nyán, aki 75 éves korában hirtelen
hunyt el. Élete lámpás volt: másokért
élt és világított. Gartai István volt nóg
rádi esperes kiteijedt családjával együtt
gyászolja. A Tatabányai Gyülekezet is
hű presbiterét és jegyzőjét veszítette el
benne. Koszorúkkal és virágcsokrok
kal elborított ravatalánál Lábossá La
jos lelkész-esperes hirdette a feltáma
dás evangéliumát. „Az igazak fényle
nek, mint a nap!”
Balázs József, a diósgyőr-vasgyári
gyülekezet évtizedeken át fáradhatatla
nul munkálkodó gondnoka, hosszú
szenvedés után, életének 82. évében el
hunyt. Temetése június 9-én volt a mis
kolci evangélikus temetőben.
Kajos János evangélikus lelkész éle
tének 70. évében rövid szenvedés után
1986. június 5-én váratlanul elhunyt.
Temetése a Nagyvelegi Evangélikus

SZE K E R Éva
TÓ TH Márta
VETŐ István

templomból történt 1986. június 13-án.
Az igehirdetés szolgálatát Lábossá Lalos esperes végezte. Köszönetét mon
dunk az együttérző szeretet sokféle
megnyilvánulásáért. A gyászoló család
Hajós János lelkész méltatására ké
sőbb visszatérünk. (Szerk.)
„Ügy ajánljuk önmagunkat mindenben,
mint Isten szolgái. . 2 Kor 6,4
A BÁCS-KÍSKUN EVANGÉLIKUS
EGYHÁZM EGYE
PRESBITÉRIUMA
őrömmel adja tudtul, hogy az ET. II. tv.
71.'S. szerint a gyülekezetek megválasztották
az egyházmegye elnökségét. A választás az
esperest megerősítette tisztében.
Egyházmegyei felügyelőnek
DUDLA IM R E
dunaegyházi gyülekezeti felügyelőt
választották meg, akinek beiktatása közgyű
lést megelőző istentisztelet keretében, f. évi
június 22-én, vasárnap du. 3 órakor
Dunaegyházán a templomban lesz.
Az iktatás szolgálatát Tóth-Szöllös Mihály
esperes végzi.
Szeretettel meghívjuk kedves Testvérün
ket erre az iktató istentiszteletre.
EGYHÁZMEGYEI PRESBITÉRIUM

Apróhirdetés
Telefonügyeletet vállalok szeptem
bertől, Pasaréti úton. Tel.: 56 21 11
Balatonfüreden, vagy Siófokon víz'
közelben nyaralót vennék. „Hittestvér’
jeligére a Szerkesztőségbe.
Templomok, egyházi, temetői építmé
nyek karbantartását, felújítását vállalja
Gmk. 800-139

Evangélikus
Élet
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
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Szedés:
Nyomdaipari Fényszedö Üzem
(867070/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60085 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
ABLAKA ISTVÁN igazgató
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Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesltö postahivatalnál,
a hfrlapkézbesltőknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hfrlapelöfizetésl
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk vissza!
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Evangélikus Élet
Folytatás az 1. oldalról
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Előremutató öröm
Bakonycsernyén

Mindannyiunk
emlékkönyvébe

: ti*A '& Äk
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Bennünk is fel kell rakni
az új, erős téglafalakat,
s ültetni kell az utcára fát,
el kell rendezni a napfény-mosásos tereket.
Legyen belül is megművelt
V
a világ!
Mert csak az,
s csakis áz tudja kint is
megépíteni az emberi békét,
az tudja helyükre rakni a dolgokat,
aki
nem össze-visszaxseveg,
kiben a szív. és léleír
elrendezett.

Balról jobbra Lábossá Lajos esperes, dr. Nagy Gyula püspök, Zászkaliczky
Péter lelkész, Boleraczki István tanácselnök
Fotók: Kadiecsik
hangsúlyozta a tanács elnöke. S már
csak 'utalni lehet Lábossá Lajos espe
res, Kovács Attila református és Pataki
Albert pünkösdi lelkész más köszön
tőkkel együtt elmondott örvendező és
áldást kívánó szavaira, Fazekas Istvánnénak a gyülekezet tagjai részéről el
mondott köszöntésére, a vendégeket
virágokkal köszöntő konfirmandusok
ra, Borsos Ildikó átélésből fakadt vers
mondására, a gyülekezet énekkarának
és ifjúságának énekeire is.
Az ünnepséget befejező Himnusz hang
jaira a belső meggazdagodás meghatott
ságával állt fel az ünnepi gyülekezet. Va

Hogy tudna rendet alkotni,
akiben a szenvedély, harag
szinte
szüntelen süvölt,
jajongva szabdalja a lombot, •
s elüldöz a hegyoldalról minden madarat?

laki utána így fogalmazta megélményét:
úgy éreztem, mintha nem'is a földön let
tem volna... Egybecsengett ez Nagy
püspök igehirdetésének befejező monda
taival is, amelyek a két évszázadot meg
élt templomról az örök templomra te
kintettek. Minden földi templom előre
mutat Isten országára, ahol azok ajkán
zeng a hálaadás, akik előrementek, s
akikkel egyszer majd mi is együtt dicsér
jük {stent - hangzott az előreigutatás.
Én is így hiszem, hogy ez a nap Ba
konycsernyén megéreztette ezt az eljö
vendő örömöt is, és ízelítőt adott be
lőle.
Zászkaliczky Péter

Hogy tudna az rendet alkotni,
akiben összeszórtan hevernek
a drótkötegek,
a lécek, a gerendadarabok,
az eltépett nárciszok, a szerelmek,
akiben a nap tán sose süt föl, de még csak a holdfény se ragyog?

Imaház-szentelés Legénden
Új imaház szentelésére érkeztünk jú 
nius elsején a vendégszerető gyülekezet
meghívására a megye különböző ré
szeiből. Mire délután elkezdődött az
ünnep, esett az eső. Jó volt hallgatni az
új imaház fedett előtere alól és később
a templomból a rég várt eső kopogását.
De ami még fontosabb: lelki eső is hul
lott. Sok áldást és örömet rejtegetett ez
a nap vendégeknek és vendéglátóknak.
A fölszentelés ünnepi szolgálatát G a 
r a m i L a jo s esperes és a jelenlévő lelké
szek végezték. „Az Ú rnak szentelt le
gyen ez a hajlék” - visszhangzott az
áldás és vált hő imává a népes gyüleke
zet szivében.
A templomba bevonuló lelkészeket
és gyülekezetei az ősagárdi fúvószene
kar hangjai fogadták: „Erős vár a mi
Istenünk!” Zsúfolásig megteltek a pad
sorok. Az ünnephez kapcsolódott az új
tisztségviselők és presbitérium beikta
tása is. Az esperes Jn 5,45-47 alapján
hirdette az igét: Aki az igét ismeri, az
elveszett voltát, de Jézust is ismerheti.
S aki megismerte, az tudja szolgálni Őt.
Mai igénk Isten önmagához közelebb
hívó szeretetéről beszél.
Kedves színfoltja volt az ünnepnek,
hogy a templom különböző pontjairól
szólaltak meg az énekkarok: A helyi
asszonyok kórusa a karzatról, egyik
oldalt az ősagárdi zenekar és énekesek,
a-szószék előtt pedig a lucfalvi gyüleke
zet négyszólamú kamarakórusa. Sok

szép ének hangzott el az istentisztelet
során, s mindben ott volt a'biztatás:
adjunk hálát az Ú r ajándékaiért és tel
jes szívvel Neki adva magunkat, szol
gáljuk Őt.
A közgyűlésen Babka Tivadar helyi
lelkipásztor számolt be, nem csupán a
gyülekezeti terem építésének a meneté
ről, hanem történetileg a templomok
mellé épített meleg gyülekezeti házak
szerepéről és fontosságáról. „Ezek az
épületek, sokszor mint iskolák is, a tu
dás hordozói és a hit erősítői voltak.
Szolgálja ezt áz új imaterem is.”
. Végül a helyi tanács elnöke, majd az
ipolyvecei, lucfalvi, ősagárdi és béri
gyülekezet lelkésze köszöntötte szívből
jövő jókívánságokkal a helyieket.
A papné által betanított gyermekbibliakörösök kedves énekével és virággal
való köszöntéssel ért véget az együttlét.
U tána visszatértünk a szerény mére
tű, de szép, világos gyülekezeti terembe
és a szives vendéglátás mellett beszél
gettünk, jobban megismerve egymás
életét.
Nagy dolog, hogy egy ősz hajú, csak
helyben több mint 32 évet szolgált lel
kipásztor még építésre vállalkozik.
Mert van reménysége. Ő már a jövőnek
épít. S ha lesz lelki eső, és igére, bűnbo
csánatra, áldásra és szolgálni vágyako
zó szívekbe hullhat, akkor nem marad
üresen Legénden és sehol sem a temp
lom és az imaház.
Széli Bulcsú

Rendet kell teremteni odabent!
Álljon a: helyére minden:
az érzés, a' csönd, a szó.
S ha hull a hó, - mert tél van, - s a föld havas,
álljon a helyén (
betűi is,
priás hóban is
a villanyoszlop és a rózsalugas.

,,

Ez a nehezebb. A lerakott tégla helyén mprad,
a kő is ott marad,
de bent
egy-egy remek, reggeli gondolatsor
, hányszor szórqdik szét .már .alkonyaikor,
s’ másnapra pora sincs.
A szív álma Ts '
' ■ ■
’ ;
tünékeny,
akár^egy kiáltás a januári szélben.

Megjelent a költő A világító kapanyél kötetében (1970)
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A 600 éves heidelbergi egyetem
emblémája

Mogontiacum, a mai Mainz már
a történelem előtti időkben lakott
hely volt a Rajna partján^ a Majna
folyó torkolatánál. A későbbi tar
tományi főváros igazán a Merovingok idején indult virágzásnak.
Itt koronáztak először német feje
delmet német-római császárnak II.
Konrád személyében. Barbarossa
Frigyes egyik birodalmi gyűlésén
fél Európából állítólag 40 000 lo
vag gyűlt itt össze. A mainzi érse
kek pedig egy évezreden át mint
választófejedelmek Európa egyhá
zi és politikai történetének előteré
ben álltak.
Az „arany Mainz”-ban - Guten
berg szülővárosában - Dürer, Cra
nach és Erasmus is megfordult. De
magyar emlékekkel is találkozunk
benne: a Rákóczi-emigráció több
tagja élt a városban, s néhányuk
sírja látható is a X. század forduló

ján épült, Toursi Szent Mártonról
elnevezett dómban.
Utam azonban most elsősorban
nem az ősi kövekhez vezetett. Meg
hívóm, Hanfried Krüger profeszszor, Teológiai Akadémiánk tiszte
letbeli doktora mindjárt a Johannes
Gutenberg Egyetem teológiai fakul
tására vezetett, amely egy viszony
lag új, 50-60 éves egyetemi város
szerves része. Gépkocsink az angliai
kollégiumok tágas légkörét idéző,
parkokkal tarkított egyetemi ne
gyed sorompója előtt megáll, és
csak külön engedéllyel mehet to
vább. A sok tízezer diák csak gyalo
gosan lépheti át a városkapukat.
Színes, nyüzsgő élet fogadja a láto
gatót, - és mégis valamiféle áhítat:
a tudomány megszentelt levegője.
A teológiai dékán, Gerhard
May professzor a nemrégiben el
hunyt osztrák evangélikus püspök
fia. Pesti családi emlékeket is idéz.
Hallgatósága nagyon nyitott és ér
deklődő. Előadásom végén - több
szakkérdés mellett - egy nőhallga
tó megkérdezte, tudatos vült-e,
hogy, számukra szokatlanul, Ked
ves Testvéreimnek szólítottám
őket. Éreztem: arra utal, hogy ta
lán nálunk nemcsak teoretikus az
akadémiai
oktatás.
Valóban
örömmej nyugtázta válaszomat,

hogy idehaza a teológiai tanulmá
nyok és a gyülekezeti élet nagyon
szorosan összefüggnek. (Megjegy
zem, hogy a „Spectabilis” köszön
tése után a „Hölgyeim és Uraim”
előtt önkéntelenül tolult az ajkam
ra ez a nekik fakultási szinten szo
katlan gyülekezeti megszólítás.)
Élmény volt a May professzor
egyháztörténeti szemináriumában
való részvétel. Az egyik évfolyam
Luther hires teológiai iratát, a
Szolgai Akaratról szóló munkáját
(De servo arbitrio) tanulmányozta
az eredeti, latin, és az újabb német
kiadás alapján. Sokoldalúan és ak
tív részvétellel cseréltek eszmét e
nem könnyű teológiai kérdésről,
különösen az elrejtőző (absconditus) és a magát kijelentő (revelatus) Isten titkairól.
Az idén 600 éves heidelbergi
egyetem - ahová második meghí
vásom vezetett - 1. Ruprecht pfalzi
választófejedelemről kapta a ne
vét. 'Ő alapította itt Németország
első egyetemét 1386-ban. A II. vi
lágháborúban teljes épségben meg
maradt város ma Baden-Württemberghez tartozik. Épületeinél csak
fekvése szebb: erdős hegyek, kies
sétányok övezik a Neckar folyó
mindkét partján.
Vendégelőadásom beletartozott
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Országunkban egyre több külföldi
rendszámú autóbusszal találkozunk,
megindult a turistaszezon. Ez egyhá
zunkat is érinti, mivel külföldi gyüleke
zetek is szerveznek utakat, találkozni
akarnak a mi gyülekezeteinkkel.
A leggyakoribb az énekkarok látogatá
sa. Természetesen ez akkor teljes érté
kű egy énekkar számára, ha nemcsak
rólunk szerezhetnek benyomásokat,
hanem adhatnak is a maguk tudásából,
szolgálhatnak közöttünk.
így készült magyarországi útjára a
Mögeldorfi Evangélikus Gyülekezet
énekkara. Mögeldorf Nürnberg egyik
kerülete, a mögeldorfi gyülekezet egyi
ke a sok nürnberginek. Ismertté egy
lelkes ember, Eckart Grasser, a gyüle
kezet kántora tette, aki ott az egyház
zenei életet megszervezte. Nyolc évvel
ezelőtt kezdte a munkát tizenhárom
emberrel. Évről évre többeket gyűjtött
össze a szent zene szolgálatára. Ma már
76 tagú énekkara van, amellyel rend
szeresen szolgál az istentiszteleteken, és
koncerteket is adnak. Templomukban
ez évben hat koncert volt, többek kö
zött a teljes Karácsonyi oratóriumot is
előadták.
A kórus egyházunk meghívására
május 22-től hat egyházzenei alkalmon
szolgált közöttünk: Sopron, Pécs, Bé
késcsaba, Budapest-Fasor, BudapestBudavár evangélikus gyülekezeteiben
és a pécsi székesegyházban. Az egy
házzenei áhítatok rendje mindenütt a
helyi szokásnak megfelelően egészült
ki igehirdetéssel és gyülekezeti ének
kel.
A mögeldorfiak magyarországi prog
ramjukat az evangélikus kórusiroda
lom legnehezebb darabjaiból állították
össze... A másfél órás műsoron mind
végig hangszerkíséret nélküli művek,
s majdnem egészében kétkórusos alko
tások szerepeltek. Attól függően, hogy
a művek milyen megosztásban kíván
ták a két kórust, a műsor folyamán az
énekkari tagok többször is helyet cse
réltek. Hol két, egyenrangú kórust kel
lett kialakítaniuk, hol a női kar állt
szemben a férfikarral. Majd a maga
sabb hangszínezetű vegyeskar a mé
lyebb hangfekvésű együttessel, majd
pedig egy nagyobb kórussal szemben
egy kisebb. így a kétkórusos művek a
mai, sztereo-hatásokra érzékeny hall
gatóság számára különösen is nagy él
ményt nyújtottak.

A mögeldorfiak műsora két nagy
Schütz-zsoltárral indult: a 137.-kel és
az elsővel. Meglepő volt, hogy az egyes
szövegi részek zeneileg is milyen élesen
elváltak egymástól. A gyors tempóvál
tások, a hirtelen dinamikai fokozások
a szöveg jobb kiemelését szolgálták.
Schütz után Bach-mü következett, a
legnehezebb és legkényesebb motetta,
az első, az „Énekeljetek az Úrnak új
éneket” kezdetű. Ez a negyedórás, ha
talmas alkotás próbakő minden ének
kar számára. Ha csak ezt az egy dara
bot éneklik is, meg lehet állapítani, mit
tudnak. Hangigény, á hangszín finom
sága, a kórus egysége, a biztos hang
megszólaltatás, a szöveg érthetősége és
virtuozitás mind-mind követelmény e
műben. A mögeldorfi énekkar remekül
állta a próbát.
Műsoruk második felében romanti
kus szerzőktől énekeltek. Mendelssohn
22. zsoltára után két Reger-motettát
énekeltek. -A második, az „Ó, halál,
mily keserű vagy” kezdetű ismét a kó
rus erőpróbájához tartozott. Hallatla
nul gehéz e- művet tisztán énekelni.
A későromantika minden hajlékonysá
ga, az állandó átmenetek az egyik
hangnemből a másikba, az egészet jel
lemző kromatika olyan megoldottan
hangzottak, amilyen jól ritkán hallha
tunk kórusművet a romantika stilusköréből. Minderre csak koronát tett
Brahms híres kar-ciklusa, a magyarra
nehezen fordítható című: „Fest- und
Gedenksprüche”.
Külön kell szólnunk a karmesterről,
Eckart Grasserről. Rendkívül szuggesztív és agilis egyéniség. Nemcsak a
nyolcéves kórusépítő munka ennek a
bizonysága, hanem az is, ahogyan ve
zényel. A teljes műsort kívülről dirigál
ta. A legkisebb részletre is figyelt, s az
énekkartól is megkövetelte a legjobb
megoldást. Kiváló stílusismeret, magas
fokú zeneiség, fegyelmezettség, s ha
kellett, teljes oldottság jellemezte ve
zénylését.
Mind a kórus, mind a karmester
munkájának gyökere és létalapja a hű
séges szolgálat a gyülekezetben. Ez a
forrása annak a magas szintű koncert
tevékenységnek, amiről közöttünk is
bizonyságot tettek. Isten adja áldását,
hogy egyházszeretetükben és zeneisé
gükben gyarapodjanak, és szolgálatu
kon keresztül sokakat gyarapítsanak.
Trajtler Gábor

,

Nap-pap után építeni kell,
s tán sokszor újrakezdeni,
üszkös romok közt,
mégis,
újra csak,
a téglát-követ téglára-kőre fel,
mert tartozunk a világnak,
■ de önmagunknak is
ennyivel!
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abba a tudományos sorozatba,
amelyet az év elejétől fogva rendez
a jubiláló egyetem mindegyik fa
kultása. A délkelet-európai refor
mációról tartott előadásomon Rit
ter teológiai kari dékánon kívül
jelen voltak Ritschl, Peters és Phi
lippi professzorok is.
Saját tudom<|nyos munkánk to
vábbfejlesztése szempontjából is
igen jelentős volt a Ritschl profeszszor által vezetett Ökumenikus In
tézet és Nemztközi Tudományos
Fórum, valamint a neves SPDpolitológus, Klaus ’von Schubert
által irányított Egyetemi Tudomá
nyos Kutatóközpont (FEST)
munkájának a megtekintése.
Az erdélyi születésű Paul Philippi
professzor jóvoltából alkalmam
volt a Neckar-parti Schloss Hofneck egykori várépületében 1960
óta elhelyezett erdélyi szász egyházi
könyv- és levéltár, valamint a július
ban felavatásra váró múzeum tánulmányozására. Nagy tudomá
nyos apparátussal, sok szakértő al
kalmazottal és természetesen állami
támogatással igyekszik ez az intéz
mény a több, mint 800 éves erdélyi
szász kultúra fennmaradt értékeit
megőrizni, bemutatni és újabb ki
adványokkal is gyarapítani.
Mainz és Heidelberg teológiai
fakultásainak vezetői - köztük régi
barátunk, D. Hanfried Krüger
professzor is - megbecsüléssel és
szeretettel küldték köszöntésüket
egyházunknak és Teológiai Aka
démiánknak.
Fabiny Tibor

„Szívembe zártam
Magyarországot”
» ■
Május 26-28. között Budapesten járt Teréz anya a Szeretet Misszionáriusainak
alapítója dr. Lékai László bíboros-érsek meghívására.
Teréz anya neve és tevékenysége közismert a világon. Az albán parasztlányból
lett rendalapitó apáca ma is kitartóan járja Kalkutta és a világ nyomornegyedeit,
segíti az éhség, az alkohol és a kábítószer áldozatait. A világ elesettjeiért végzett
tevékenységéért már számos megbecsülésben részesült, így 1979-ben Nobel-díjban is.
Magyarországi útja során látogatást tett többek között tyláriaremetén, Farkasréten, a XXIII. János Szeretetotthonban és szolgált a városmajori római katolikus
templomban.
Itt-tartózkodása során megbeszélést folytatott Lékai László bíborossal.
Látogatása során fogadta őt Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke is.

r
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Hark érsek jubileuma

Az Észt Evangélikus Egyház
érseke, Edgar Hark április 3-án
ünnepelte lelkésszé szentelésé
nek 50. évfordulóját. 1908-ban
született munkásszülők gyer
mekeként. Tanulmányait a
Dorpatí Teológiai Fakultáson
végezte, és szentelése után
1936-ban
Tadulinnába
és
Mustveebe került mint gyüleke
zeti lelkész. A II. világháború
után Hark ismét gyülekezeti lel
kész lett Mustveeben és Tormá
ban. 1954-ben pedig átvette a
tallinni Károly templom hiva
talát. 1946 óta a Konzisztórium
tagja, 1956 óta elődjének, Alf

red Toomingnak a helyettese.
Az egyetemes zsinat 1977-ben
választotta meg érseknek. A ju
bileumi ünnepségen az észt egy
ház vezető személyiségei mellett
a szomszédos balti egyházakból
érkezett vendégek is részt vet
tek, többek között Jonas Kalvanas, litván püspök.
Hark érsek - Teológiai Aka
démiánk díszdoktora - Ma
gyarországon járva legutóbb
réází vett a budapesti finn-magyar-észt lelkészkonferencián
is, és előadást tartott egyháza
életéről. Jubileuma alkalmából
szeretettel köszöntjük.
(-vi-)
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Lk 10,25-37
V

Hogyan tanít Jézus?

„Legyetek irgalmasok!”
Bizor>yára sok olyan em- sok gondot vállal m agára bért ismertek, akiben meg- gyorsan leszállt a szamarábízhattok, akivel az utcán rőt, letérdelt a félholtra vert
találkozva barátságosan el- ember mellé, fertőtlenítette
beszélgethettek.
Akadnak vérző sebeit, óvatosan feltettalán olyanok is, akiktől fél- te a szamár hátára és elvitte
tek, vagy legalábbis nem ki- egy vendégfogadóba. Regvántok a közelükbe kerülni, gélig ottm aradt vele, aggódmert idegenek, szigorú te- va figyelte az állapotát, de
kintetűek. Ismerősöktől, ba- azután neki tovább kellett
rátoktól segítséget vártok mennie az útján. Még pénzt
el, a vadidegenekről pedig is hagyott ott a fogadósnak,
eszetekbe sem jut, hogy ők hogy viselje gondját a beis segíthetnek majd rajta- tegnek, sőt, .ha esetleg töbtok, ha egyszer bajba kerül- be kerülne az ápolása, visztök.
szafelé jövet még azt is megHogy'kit tekintsen az em- "téríti neki.
bér felebarátjának, amikor
Ez az ember nem mérlebajba kerül, vagy segítséget gelte, kinek segítsen és ki
keli nyújtania, erről mondott nek nem, hanem szent köteJézus egy példázatot: Egy Ipsségének tartotta bajbajuember Jeruzsálemből Jerikó tott embertársán gyakorolni
felé tartott, amikor hirtelen az irgalmasságot és a fele
rablók támadtak rá, elvették baráti szeretetet.
minden pénzét és értékes
Jézus ezekkel a szavakkal
tárgyait, ékszereit," ruháit is fejezte be tanítását: „Menj
elrabolták, és ráadásul még el, te is hasonlóképpen cseúgy meg is verték, hogy lekedj!"
majdnem belehalt. FájdalEgy másik alkalommal
mában nyöszörögve próbál- szintén ezt hangsúlyozta:
ta magára vonni az arra me- „Legyetek
irgalmasak,
nő emberek figyelmét, re- amint Atyátok is irgalm as.”
mélve, hogy azok a segítsé- (Lk 6,36.)
gére sietnek. Éppen egy teMiként volt irgalmas a sakintélyes pap ment arrafelé, máriai ember? Nem saját
de amikor meglátta, nagy ív- magával törődött, nem a
ben elkerülte, sietősre fogta maga kényelmét és biztonlépteit és nem is nézett a ságát kereste, hanem idejét,
haldoklóra. Nemsokára egy pénzét nem sajnálva minlévita tanító jö tt arrafelé, és den tőle telhetőt megtett anannyira megborzongott a nak érdekében, hogy fele
vérben fekvő ember láttán, barátján segítsen,
hogy ő is gyorsan odébbállt,
Isten Jézus Krisztus által
nem segített rajta. Végül jött megtette a legnagyobbat,
egy idegen ember, egy sa- amit csak tenni lehet értünk:
máriai, akiket mindig lené- feláldozta Fiát értünk és hezően, lekicsinylőén fogad- lyettünk a kereszten, hogy
tak a zsidó emberek, sőt a rajtunk segítsen, számunkra
két nép kölcsönösen hara- az örök életet elkészítse,
gudott is egymásra. Ez a Ezért tartozunk Neki azzal,
vadidegen, ellenséges nép- hogy minden em bertársunk
ból származó ember pedig kai irgalmasan cselekszünk,

- nem. törődve azzal, hogy
ÖSSZevéreZÍ magát, elkésik,

ha azok rászorulnak.
Koskai Erzsébet

A
VASÁRNAP
IGÉJE
' Lk 8,16-18

Már két kerékpár áll az udva
ron. Ezek szerint legalább ketten
már itt vannak - gondolom ma
gamban, s kisétálok az istállóhoz.
No nem a teheneket akarom szem
ügyre venni. Az istállót ugyanis
- mivel nincsenek állattenyésztői
hajlamaim - három évvel ezelőtt
az ifjúságunk vette birtokába, s
sok-sok lelkesedéssel és közös

kalmaink. Szerveztünk már kerék
pártúrát is, s az ifjúságunk rend
szeresen képviselteti magát a nyári
gyénesi konferenciákon. A konfe
renciát jártak a legaktívabbak, s
ők igénylik leginkább, hogy rend
szeresen legyenek olyan alkalmak,
amikor a környező gyülekezetek
ifjúságával lehetünk együtt, talál
kozhatunk. Fontosak ezek a talál-

FÉ N Y T K A PN I É S A D N I
Vannak fények a világban. Reánk ragyog az áldott nap
fény, amely melegít, életet ad. Szépek egy világváros esti
fényei. Beszélünk néha hideg fényről és van meleg fény is. Az
„ előbbi rikító, rideg fényében sápadtnak látszanak az arcok, az
utóbbi meghittségében felmelegszik az ember szíve.
VAN EGY KÜLÖNLEGES FÉNY. János apostol így ír:
„Isten a világosság és nincsen benne semmi sötétség.” (ÍJn
1,5) Isten Jézussal elküldte az ő világosságát az embervilágba.
Ezért mondta ő magáról: „Én vagyok a világ világossága.”
(Jn 8,12) Isten Fia a meleg fény, aki szeretetével felmelegíti az
emberi szíveket. Milyen áldása Istennek az, hogy ragyog az
emberiségre az isteni világosság.
FÉNYT KAPUNK. Amikor Jézus bejelentette, hogy ő a
világ világossága, akkor így folytatta: „...aki engem követ
nem jár sötétségben, hanem övé az élet világossága.” (Jn 8,12)
Jézustól fényt, világosságot kapnak az övéi életükbe. Nem
kell a bűn sötétségében botorkálni, de biztos léptekkel járhat
ják a keskeny utat, Jézus az ő fényét igéjében adja nekünk.
A zsoltáríró örvendezve tesz erről bizonyságot: „Lábam előtt
mécses a te igéd és ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105)
Isten igéjét el lehet takarni, el lehet dugni életünk egy sarkába,
de ezzel az Istentől kapott fényt zárjuk ki életünkből. Ellenben
oda is lehet helyezni életünk középpontjába, hogy vele és
általa Jézus árassza fényét mindennapjainkra. Nem véletlenül
szól a figyelmeztetés: „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjá
tok.” (18)
A FÉNYBEN LÁTUNK. Keserves dolog egy sötét szobá
ban tapogatózva keresni valamit. Bizonytalan mozdulataink
kal nekiütközünk bútoroknak, talán leverünk valamit és kárt
okozunk. Élete sötétségében bizonytalankodó ember fájdal
mat és kárt okozhat magának és embertársainak.
Jézus az övéinek ezt mondja: „Én világosságul jöttem a vi
lágra, hogy aki hisz énbennem ne maradjon sötétségben.” (Jn
12,46) Fényben élhetünk! Ebben a fényben biztosan láthatjuk
Isten hozzánk való kegyelmét és szeretetét a mindennapok
eseményeiben. Jézus a magvetőről szóló példázatban mondta
tanítványainak: „Nektek megadatott, hogy értsétek Isten or
szága titkait.” (Lk 8,9) Az Istentől kapott fényben nemcsak
látunk, de értünk is. A FÉNYBEN MÁSKÉNT LÁT AZ
EMBER. A sötétben gyakran sötéten látunk. Az aggodalmak
nagyobbra nőnek, a problémák nehezebbek lesznek, a kétsé
gek gyötrőbbé válnak az éjszakai virrasztás óráiban. De ami
kor eljön a reggel fénye, biztosabbá válik az ember, megnyug
szik, lecsillapodik, több erőt érez magában. Az ige fényében
látjuk igazán azt a gondviselő Istent, aki segít és józan nyugal
mat és békességet ad életünk megpróbáltatásai között.
De az ige fényében látjuk meg magunkat is igazán, az
önmegelégedés hazugan megszépítő szemüvege nélkül.
A FÉNYT TOVÁBB KELL ADNUNK. Isten azt várja
tőlünk, hogy az ő igéje által kapott hitünk világítson a másik
ember felé életünk jócselekedeteiben. „Úgy ragyogjon a vilá
gosságotok ez emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” —mondta Jézus tanítvá
nyainak. Ha magunkba zárkózva akarjuk csak élni az életün
ket, akkor elveszítjük azt, amit kaptunk. De ha azt, amink van
tovább tudjuk világítani szolgálatunkkal, akkor még többet
kapunk Jézustól.
Szakái Árpád

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk! kérünk oszlasd el a bűn sötétségét az életünkből.
Engedd, hogy igéd által mindig kapjuk a te világosságodat. Adj olyan
hitet, amely megtenni a gyümölcseit az embertársaink szolgálatában.
Ámen.

Kovács András film jei a televízióban

Megméretünk, és nehéznek találtatunk?
Meglepő talán, ha a filmszalagot elteltével a dramaturgia - vagyis a
vagy a képernyőről kéken viliódzó filmet előkészítő, válogató, a forga
fényt bármiképp is mérleghez ha tókönyvekkel foglalkozó osztály
sonlítjuk, pedig ez, kivált műalko vezetője lett. Saját maga rendezte
tások. esetében, helyénvaló kép. első filmje a Zápor, de az igazi kez
Hiszen minden film - és minden det 1964-ben következett: a Nehéz
-valamirevaló műalkotás - nem emberek. A minap újra lehetett lát
csak pillanatnyi kikapcsolódást, a ni a képernyőn, s kiderült, hogy sok
napi fáradalmak feledését ígéri és időszerűtlen részlete ellenére ma is
adja, hanem szinte ellenkezőleg: nagyon időszerű ez a film, amely a
elgondolkoztat, mérlegelésre kész megújulás nehézségeit vizsgálja.
tet, mindenképpen a magunk meg Időszerű, mert olyan emberekről
méretésére, olykor azonban nép, szól, akik igazukért önmagukat sem
nemzet, történelem, emberiség je kímélve küzdenek meg, akiknek az
len, múlt vagy jövendő problémái alkotás öröm, még ha nehézségeik,
mi több: kellemetlenségeik ugyan
nak őszinte mérlegelésére.
Nem fiatalon, mégis hirtelen lér csak támadnak. A Nehéz emberek
pett föl ilyen mérlegfilmjeivel Ko ama mérlegen nem találtatnak
vács András, lett előbb idehaza, könnyűnek (ami időszerűtlenné
később világszerte ismertté és ne vált a filmből, olyasmi, mint példá
vessé. Filmjeiből most hétről hétre ul az, hogy & gépészmérnök-felta
sorozatot sugároz a televízió. Al láló „másodállásban” orgonái egy
kalom ez arra, hogy kiegészítsük templomban - havi 250 forintért;
az eddigi életmű megismerésének mára vagy ingyen tenné, vagy több
folyamatát, de még arra is, hogy fizetségért). Áldozatos életekre,
mintegy visszamenőleg értékeljük, önfeláldozó emberekre van szük
netán átértékeljük ezeket a műve sége az emberiségnek, ez Kovács
András hitvallása. S ezért ő maga
ket - velük együtt magunkat is.
Fiatalkorát s kezdő éveit nehéz is igazát védő, küzdő és küszködő,
időkben élte át (hatvanegy éves épp a szó legjobb értelmében makacs
e napokban), szárnyára kapta a és csökönyös ember. Igazolják ezt
történelem szele, s alig végezte el a többi filmjei.
Valamennyit fölsorolni ebben a
filmfőiskolát (1950-ben), kicsi idő

A többiek

rövid tájékoztatóban nem lehet, de minduntalan a lelkiismerethez fölnem is szükséges. Úgy hiszem, ez lebbez, arra késztet, hogy a ma
a kulcsa minden más filmjének is, gunk jelenét, múltját és jövőjét,
ez, amiről az imént írtam. A Hideg meg a másokét is, alaposan és
napok nyíltan szembenéz a múlt őszintén mérlegeljük. Mégis egy
tal, abban a tudatban, hogyNleta két munkája kiemelésre kívánko
gadni lehet a múltat, de e hazugság zik. A ménesgazda például, amely
ára önmagunk föladása; a múlt a a jelen közvetlen közelmúltját vizs
mi okulásunkra való. Aztán jött a gálja és vizsgáltatja nézőjével.
Falak, a napjainkban is időszerű, Vagy az Októberi vasárnap, amely
mert az új és új átgondolásra kész a második világháború alighanem
tető reformgondolkodás gondjai legnehezebb, mindenesetre sors
nak és lehetőségeinek firtatása. döntő napját, ama október 15-ét
Kovács szemében és a nézőében is idézi föl. Végül ajánlom megtekin
nem az a kérdés, hogy gondolat- • tésre az Ideiglenes paradicsomot,
ban-cselekvésben ki-ki megelég- amely az akkor hadban álló Ma
szik-e azzal, ami a legkevesebb, gyarországon mégis védelmet, sőt:
ami a pillanat igényéhez illeszke segítséget kapott francia „foglyok
dik, hanem az, hogy megteszünk-e ról” szól (az idézőjel ezúttal in
mindent, végiggondolunk-e min kább afféle kérdőjel, hiszen éppen
dent, ami a legmerészebb lehetősé azt bizonyítja a film, hogy a mene
gek határához közelít. Többet ten külteket nem tekintették fogoly
ni, mint amennyi föltétlenül szük nak).
séges, nem csupán szabad, hanem
Csalatkozni Kovács András
elemi kötelesség; kevesebbet, mint ~filmjeiben az sem fog, aki élményt
amennyire mód van, ha netán első vár tőlük, arra azonban vállalkoz
nia kell a nézőnek, hogy együtt
re föl nem ismerhetően is, hiba.
Valamennyi súlyos gondolatot gondolkodik,^vívódik a filmekkel.
fölsorakoztatnom Kovács András Van miről. És tisztességünk, em
műveiből talán ezért is mellőzhető, berségünk mérlege, hogy őszintén
mert útmutatásul ennyi is elég le tesszük-e ezt, vagy ezen a mérlegen
het, ha megfogadjuk költői, igenis: is könnyűnek találtatunk-e.
Zay László
filmköltői hitvallását. Hiszen ő
Jl

Ifjúsági óra a beledi gyülekezetben

munkával ifjúsági teremmé vará
zsolta. Egy pingpong-asztalt is vá
sároltunk bele. Ezáltal tudjuk a
szűkös gyülekezeti termet az ifjú
ság „tombolásától” megkímélni.
Az ifjúsági teremben Lajos meg
Gábor már javában „üt”. Köszön
tőm őket, s érdeklődöm a többiek
után. S ők sorolni kezdik, hogy ma
ki nem tud eljönni az ifjúsági órá
ra, mert dolgozik, fáradt, lusta, be
teg, vagy mert nem jött haza a koleszból. De még van tíz perc az
ifi-óra kezdetéig, reménykedve vá
runk, hátha mégis beállít valaki.
Az idő múltával reményünk el
száll, s mert jó idő van, az udvaron
ülünk le egy kicsit. A két srácot
- mivel már ismerem őket - megkí
mélem az énekléstől, s hármasban
beszélgetünk ifjúságunk múltjáról,
jelenéről és jövőjéről.
Itt Beleden 1980 ősze óta van ifjú
sági bibliaóra, s az érdeklődés hul
lámzó volt. Volt amikor több mint
húszán voltunk együtt hétről hétre,
s aztán olyan is, amikor csak néhányan jelentek meg. Ilyen az ifjúság.
Mindenki más igényekkel, elvá
rásokkal jött közénk. Volt, akit a
barátok csábítottak el, volt, ki az
éneklésért, a jó beszélgetésért, a
„tanulás” új lehetőségéért jött el az
ifjúságikra, de olyan fiatal is akadt,
akit csak az óra végi közös játék
vonzott. Éppen ezért alkalmaink
három-négy óra hosszúra is nyúl
tak néha, hogy semmi se maradjőn
el. Ének, igeolvasás Kivid magya
rázattal, beszélgetés egy adott té
máról, s végül játék - így néz ki egy
óra menete. Vannak különleges al-
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kozók, mert így egy-egy kisebb if
júsági csoport is részesülhet a „jaj
de jó, hogy sokan vagyunk” élmé
nyében, amely megtartó erő is le
het. Ifjúságunk bekerülhetett vol
na a „rekordok könyvébe”, még
hozzá azért, mert hosszú ideig csak
fiúk vettek részt az alkalmakon. Ez
- azt hisszük - ritka jelenségnek
számít.
Most itt a tavasz. Egyre több a
hiányzó, de nemsokára várhatjuk
az újonnan konfirmáltakat is. Re
ménységünk, hogy ők is beépülnek
ebbe a közösségbe, s nem szakad
meg a kapcsolatuk a gyülekezettel.
Ifjúságunk ez úton is bátorít min
den fiatalt: legyen időtök és igénye
tek Isten igéjének megismerésére, a
gyülekezet közösségére. S a ma
gam nevében pedig igaz szeretettel
kérlelem lelkésztestvéreimet: Le
het, hogy nagyon nehéz elkezdeni,
lehet, hogy nem mindig van ered
mény, de ne legyünk olyan hanya
gok sohasem, hogy a megkonfirmáltakat „elengedjük” a gyüleke
zet közösségéből. Csak a fiatalok
által lehet fiatalos a gyülekezet éle
te, s magunk szolgálata. A szülők
és nagyszülők imádságát és ösz
tönzését is kérjük ehhez a munká
hoz.
Ezen a szombaton csak ketten
jöttek el, de velük is jót beszélget
tem, egy kicsit jobban megismer
tem őket, s ők engem. Tudom,
hogy kettejükért is hálát adha
tunk. Ők ketten —tudom - a jövő
héten is el fognak jönni: Imádko
zom azért, hogy ne csak ők, a töb
biek is!
•
ifj. Bence Imre

Isten
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SZTEHLO G Á BO R N A PLÓ JÁ N A K M Á SO D IK K IA D Á SA
Egy könyv második kiadása
mindig sikerének fokmérője is. így
van ez Sztehlo Gábor naplójával
is, melyet először 1984-ben adott
ki Sajtóosztályunk, és a kétezer
példány nagyon kevésnek bizo
nyult. Nem is csoda, Hiszen a Ma
gyar Televízió „Gyermekmentő”
című dokumentumfilmje ország
szerte izgalmassá tette Sztehlo Gá
bor életének és munkásságának
alaposabb megismerését. Ezt segíti
a Bozóky Éva által sajtó alá rende
zett Sztehlo napló, melyet azoknak
is érdemes újra kézbe venni, akik
már olvasták az első kiadást. Nem
csupán
utánnyomás
történt
ugyanis, hanem a második kiadás
hoz Koren Emil képanyagot is vá
logatott, és az egész könyv külső
megjelenése is vonzóbb, korsze
rűbb lett.
Nem csupán a hálás utókor ke
gyelete az, ami el kell, hogy olvas
tassa velünk ezt a könyvet. Meg
győződésem, hogy mai szolgála
tunkban is segíthetnek minket
Sztehlo Gábor sorai. Egy olyan
szolgatárstól tanulhatunk, aki ha
lálosan komolyan vette, hogy a ta
nítványnak minden körülmények
között követnie kell Mesterét, aki
„azért jött, hogy megkeresse és
megmentse, ami elveszett”. A sze

retet leleményességével és kocká
zatvállalásával végezte az ember
mentő szolgálatot nagytarcsai lel
készként, á népfőiskola szervezője
ként, később a fasizmus sötét évei
ben a „Jó Pásztor” szolgálat kere
tében, majd a felszabadulás után a
„Pax” gyermekotthon szervezője
ként, végül 1951-től a Budai Szere
tetotthon vezetőjeként.
Napjainkban, amikor újra sok
színűbbé válhat egyházunk ember
mentő szolgálata, hiszen az intéz
ményes diakónia mellett kapu nyí
lik az alkoholisták és egyéb szenve
délybetegek, valamint a „kallódó
ifjak” közötti szolgálatra, komo
lyan oda ljell figyelnünk az előt
tünk jártak magvetésére. Igaz,
hogy a külső körülmények sok te
kintetben állandóan változnak, de
embermentő szolgálatunknak ma
is csak az a jánosi ige lehet az alap
ja, ami Sztehlo Gábor naplójának
is igei mottója: „Abból ismerjük
meg a szeretetet, hogy ő az életét
adta értünk: ezért mi is tartozunk
azzal, hogy .életünket adjuk testvé
reinkért.” (I. Jn 3, 16)
Gáncs Péter

A könyv kapható, megrendelhető
Sajtóosztályunkon. Ára: 85,- Ft
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K r is z tu s a k e r e s z ts é g b e m in d e n id ő r e b e le v e 
g y íte tte á r ta tla n p ir o s v é r é t. Ig a z , h o g y a z e m b e 
r i s z e m c s a k tis z ta f e h é r v iz e t lá t. J á n o s a p o s to l
a z o n b a n h itü n k b e ls ő , le lk i s z e m é t a k a r ja k in y it
n i, h o g y n e c s a k a v iz e t lá s s u k , h a n e m a m i
U r u n k J é z u s K r is z tu s v é r é t is .
M ié r t ? M e r t a s z e n t k e r e s z t s é g e t is u g y a n a z
a v é r s z e r e z t e m e g n e k ü n k , a m e ly 'é r tü n k k io m 
lo tt é s b ű n e in k é r t m e g fiz e te tt. K r is z tu s v é r e é r 
d e m é t é s e r e j é t a k e r e s z t s é g b e h e ly e z te , h o g y
a b b a n le g y e n a m ié n k .
(L u th e r )
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A Lutheránus Világszövetség
az európai biztonság és
együttműködés erősítéséért
- Dr. N a g y G yu la p ü s p ö k ú ja b b g e n fi útja Újabb genfi útjáról hazatérve
dr. Nagy Gyula püspök nyilatko
zott annak a genfi tanácskozás
nak az eredményeiről, amelyet
Gunnar Stálsett főtitkár június
16-ra és 17-re hívott össze a Vi
lágszövetség genfi központjába.
Elmondotta, hogy a mai nem
zetközi helyzetben különösen
nagy jelentősége van a Lutherá
nus Világszövetség elhatározásá
nak, hogy az európai és észak
amerikai evangélikus egyházak
segítségével kívánja támogatni az eddiginél sokkal erőteljeseb
ben - .a z t a „Helsinki-folyama
tot”, amelyet a 10 évvel ezelőtt
megkötött és harmincöt állam ál
tal aláírt Helsinki Egyezmény in
dított el Európában. Ma Európa
és Észak-Amerika evangélikus
egyházainak is mindent meg kell
tenniük azért, hogy a szembenál
lás, a konfrontáció, a feszültsé
gek helyett a tárgyalások, a köl
csönös biztonság, a fegyverkezési
versenyfutás megállítása és a bé
kés együttműködés szelleme jus
son győzelemre kontinensünkön
és a világban - mondotta Stálsett
főtitkár megnyitó beszédében.

A kétnapos tanácskozás so
rán dr. Nagy Gyula püspök a
kelet-európai evangélikus egyhá
zak részéről számblt be ezeknek
az egyházaknak az európai béke
és együttműködés érdekében
végzett szolgálatáról és az egy
házak lehetőségeiről ezen a terü
leten. A munkabizottság teoló
giai és gyakorlati irányvonala
kat dolgozott ki arra nézve, ho
gyan vehetnek részt a két konti
nens sokmilliós evangélikus egy
házai a „Helsinki-folyamat”
erősítésében, így a novemberben
Bécsben összeülő új „Helsinki
konferencia” egyházi támogatá
sában, az Európai Egyházak
Konferenciája «és az Egyházak
Világtanácsa hasonló program
jainak erősítésében. A nemzet
közi munkabizottság tanácsko
zását dr. Paul Wee (USA), a
LVSZ új, második főtitkárhe
lyettese vezette. Részt vettek a
munkában az NSZK, NDK,
Ausztria, Svédország, Finnor
szág, Norvégia egyházi küldöt
tei és az Egyházak Világtanácsa
és az Európai Egyházak Konferenciaja képviselői. -

Ú j k ezd em én y ezés
E z e k n e k a ta lá lk o z ó k n a k fo ly ta tó d n iu k kell!

„Boldogok, akik békét teremtenek”
A békét nem elég őrizni, hangza
tos jelszavakkal dicsőíteni, tenni is
kell érte valamit. Ennek a gondo
latnak a jegyében gyűlt össze har
minc fiatal június 9-11. között Ba
latonszárszón, egyházunk üdülőjé
ben, véleménycserére, egymás el
képzeléseinek megismerésére, for
málására.
Az Egyházközi Békebizottság,
a Keresztyén Békekonferencia
(KBK) Baráti Köre, az Ökumeni
kus Tanács és az Európai Ökume
nikus Ifjúsági Tanács (EYCE)
kezdeményezésére jött létre ez a
maga nemében eddig egyedülálló
ökumenikus konferencia.
Nem vezető személyiségek kép
viselték a különböző egyházakat,
hanem gyülekezeti tagok, teológu
sok és fiatal lelkészek, akik szeret
nék komolyan venni Jézus Hegyi
beszédében elhangzott szavait:
„Boldogok, akik békét teremte
nek, mert ők az Isten fiainak ne
veztetnek.” (Mt 5,9). A konferen
cia során elhangzott két bibliata
nulmány is erre hívta fel a figyel
met, amikor a békéről mint aján
dékról (Jn 14,27) és mint feladatról
beszélt (Mt 5,9).
Az ismerkedés percei után dr.
Aranyos Zoltán, az Egyházközi
Békebizottság főtitkára szólt arról,
hogy milyen alapon nevezhetünk
egy békemozgalmat keresztyén
nek. Négy pontban fejtette ki,
hogy mennyire meghatározhatja
egy mozgalom jellegét a benne
munkálkodók személye, indíté
kaik, a módszer - ahogyan dolgoz
nak, és a tartalom - amit tesznek.
A szémélyes hangvételű, sokszor
régi emlékeket is felelevenítő be
számolót élénk beszélgetés, véle
ménycsere követte.
A világ tizennégy pontján van
jelenleg is háború. Az egyházak
nemzetközi béketevékenységéről, a
KBK munkájáról dr. Görög Tibor,
az ökumenikus Tanács főtitkára,
a KBK prágai irodájának volt veze
tője számolt be. Ehhez kapcsoló
dott Lehel László, lapunk szerkesz
tője, a KBK Baráti Körének titká-

ra, aki a hazai munkáról és a leg
újabb lehetőségekről szólt. A fiata
lokhoz különösen is közelálló kér
déseket érintett Páll László, az
EYCE főtitkára, amikor a nemzet
közi ifjúsági találkozókról, az öku
menikus szinten való kapcsolatok
építéséről beszélt.
A kérdések és hozzászólások
mellett fontos javaslatok, meg
valósulásra váró ötletek is jócskán
elhangzottak. Felmerült pl. egy
magyar nyelvű ökumenikus infor
mációs lap szükségessége, mely a
tájékoztatáson túl, sok egyéb hasz
nos feladatot is elláthatna. (Az an
gol és német nyelvű változat már
évek óta rendszeresen megjelenik.)
Szóba került az ökumenikus éne
keskönyvvel párhuzamosan egy if
júsági énekfüzet létrejöttének lehe
tősége is. Itt kell megemlítenünk,
hogy jó visszhangja volt, a pilisi
evangélikus „Effata” ének- és ze
nekar képviseletében megjelent
„kvartett” szolgálatának. • Általa
bepillantást nyerhettünk a ma még
kevésbé ismert ökumenikus ifjúsági
énekkincsünk gazdag tárházába.
A konferencia második napján
három vendéget hallgattak meg az
összegyűltek. A leszerelés iclőszerü
kérdéseiről dr. Tolnáy László, a
Külügyi Intézet tudományos osz
tályvezetője tartott részletes és
nagy érdeklődést keltő előadást.
A hazai békemunka legújabb fejle
ményeiről, terveiről Fodor István,
az OBT titkára szólt. A Magyar
Ifjúság Országos Tanácsa képvise
letében pedig Tunyogi László szá
molt be az ifjúság szerepéről, a bé
kemunka megújulásáról és a kül
földi kapcsolatok fejlődéséről.
A nyílt, őszinte légkört jelzi, hogy
a kérdések, hozzászólások a fehér
asztal mellett is folytatódtak.
A záróesten a résztvevők aláír
ták az OBT által az 1986-os béke
évre kiadott „Őrizzük a békét” cí
mű plakátot. A szervezők és a
résztvevők így búcsúztak: Érdemes
volt! Ezeknek a találkozóknak
folytatódniuk kell!
Brebovszky János

Ökum enikus
konferencia
a kallódó ifjúság
megmentéséért
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa keretében
működő, a Kallódó Ifjúságot
Mentő Misszió munkatársai szá
mára konferenciát rendeztek Be
rekfürdőn május 26-31. között.
Ezen az alkalmon részt vett F.
Weissinger, a Hessen-Nassaui Tar
tományi Egyház (NSZK) diakóniai szolgálatának hazánkban tar
tózkodó igazgatója.
:
Május 28-án felkereste a konfe
renciát dr. Tóth Károly püspök, a
Zsinat lelkészi alelnöke. Ezen az
alkalmon jelen volt Tamás Berta
lan, a Zsinati Iroda Külügyi Osztá
lyának vezetője, Arató Ferenc ti
szántúli egyházkerületi főjfegyző és
dr. Pásztor János dékán.
A Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió vezetője, dr. Adorján Jó
zsef budapesti esperes bemutatta
az egyhetes konferencia résztve
vőit, akik különböző protestáns
felekezetekhez tartoznak, majd is
mertette a misszió szolgálatának
eddigi tapasztalatait és további
terveit. A püspök tolmácsolta az
Ökumenikus Tanács köszöntését,
#majd kiemelte az embereket és a
családokat mentő misszió egyházi
és társadalmi jelentőségét. Weissinger igazgató elmondta: az
NSZK-ban hasonló gondokkal
küzdenek. A kábítószerek rabsá
gában sínylődő fiatalok érdekében
a keresztyén embernek kötelessé
ge, hogy hatékonyan tudja kifejez
ni szeretetét, törődését,, segíteni
akarását.
Evangélikus részről a tanácsko
záson resztvettek Vető Béla és
Missura Tibor lelkészek.

Hálaadó ünnepi ülés a Teológiai Akadémián

„Világosság vagytok az Úrban!"
Az 1985/86-os tanulmányi esztendő tanévzárójára június 20-án került
sor. Az idei esztendőben 9 teológiai hallgató búcsúzott és lép a közeli
hetekben lelkészi szolgálatba. Az'ünnepi alkalmon részt vett és igét hirde
tett dr. Nagy Gyula püspök. Az ünnepségen részt vettek az egyházi, állami
és társadalmi vendégek sorában a testvér akadémiák képviselői, egyházunk
esperesei, lelkészei, a Lutheránus Világszövetség Európa-titkára, Sam
Dahlgren. A tanévzáró ünnepi ülésen megjelent és beszédet mondott Miklós
Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, akit elkísért
Lóránt Vilmos tanácsos is.
A tanévzáró ünnepi istentiszte
leten Ef 5,8 alapján hirdette a püs
pök az igét. (Az igehirdetést la
punk 3. oldalán teljes terjedelem
ben közöljük.)
A dékáni jelentés megemlékezett
az elmúlt tanév főbb eseményeiről,
eredményeiről. A 90. zsoltár befe
jező sorai, „Kezeink munkáját
tedd maradandóvá!” refrénszerűen visszatértek dr. Vámos József
dékán szavaiban. Mint mondotta
- ezért volt és lesz Akadémiánk és
Teológus Otthonunk egyik legszorongatóbb és egyben legreményteljesebb imádsága, mert hiszünk a
kérés teljesedésében - ez a néhány
szó: „Kezeink munkáját tedd ma
radandóvá!” - a jelenben és a jövő-

ben is, mert ez a mi Jézus Krisztus
ba kötött egzisztenciánk és ez a mi
a jövőért, a megújulásért való —az
egyháztól ránk bízott szolgála
tunk.
A továbbiakban a dékáni jelen
tés foglalkozott az oktatás színvo
nalának, a „Fórumok” és „otthon
órák” alkalmaival, a TIT Buda
pesti Szervezete József Attila Sza
badegyeteme kihelyezett tagozata
által létrejött külső előadásokkal,
az evangelizációs sorozatokkal, a
külföldi kapcsolatokkal és pro
fesszorcserékkel .
A jelentés részletesen szólt arról
az új kezdeményezésről, melynek
keretében a Teológiai Akadémia a
legfiatalabb lelkészgenerációt to

A Teológiái Akadémia tanári kara, középen dr. Vámos József dékán

Dr. Nagy Gyula püspök köszönti
Miklós Imre államtitkárt

gért egyházi vezetőinkhez csakúgy,
mint fővárosi, állami feletteseink
hez: engedélyezzék számunkra egy
új - a teológiai oktatás és tovább
képzés, egyházunk konferenciai és
sokirányú céljait szolgáló - épület
felépítését. Ez a kérésünk meghallggatásra talált: egyházvezető
ségünk támogatja céljainkat, álla
munk biztosítja a feltételeket is, és
most az a kérésünk, hogy a gyüle
kezetek köznapi és távolabbi - lel
kész, laikus, réteg és egyéb konfe
renciák - céljait szolgálja. Ehhez hogy „kezeink munkája állandó”
legyen - kérjük gyülekezeteink
megtapasztalt segitségét.
A dékáni jelentést követően ke
rült sor a végzett hallgatók - Bre
bovszky Éva, Brebovszky János,
Fodorné Szkrinyár Katalin, Nagy
Edina, Mitykó András, Puskás Sá-

ELŐ VIZ
így kezdődött
az európai Pál búcsúja az efezusi
keresztyénség presbiterektől
- hol tart ma?
ApCsel 20,17-38
A búcsúzó Pál nem dogmatikát
vagy etikát ad, hanem saját életét
állítja oda példa gyanánt: „Ti tud
játok, hogy az első naptól fogva...
hogyan viselkedtem közöttetek az
egész idő alatt: szolgáltam az Úr
nak teljes alázatossággal...” Ne
künk is tudnunk kell, hogy akarva-akaratlanul az életünkkel pré
dikálunk környezetünknek. Az el
méleti keresztyénségnek nem sok
haszna van, de a gyakorlati keresz
tyénség mindig többet ér a legjobb
prédikációnál is.
Pál abban summázza szolgála
tát: ő megtette amit tehetett, intett,
figyelmeztetett. Nyíltan megmond
ta, van üdvösség, de van kárhozat
is. Erre utal a 26. vers: „Bizonysá
got teszek előttetek a mai napon,
hogy én mindenki vérétől tiszta va
gyok” Ezzel Ezékiel próféta sza
vaira utal az apostol; Ezékiel
3,17-19.
A búcsúzó Pál a presbiterekre
bízza a gyülekezet gondját. De ér
dekes, hogy azzal kezdi, hogy első
sorban magukra viseljenek gon
dot. Ez vonatkozik a mai gyüleke
zeti munkásokra is: először ma
gunkra vigyázzunk, nehogy felül
kerekedjen az „én”, a hiúság. Mert
ha ez bekövetkezik, az illető már
nem alkalmas a szolgálatra.
Péter apostol is nagyon szépen
írja le a gyülekezetről való gondos
kodást I. Péter 5,2-4 verseiben:
„Legeltessétek az Istennek közöt-

tetek levő nyáját; ne kényszerből,
hanem önként, ne nyerészkedés
ből, hanem készségesen...” Ez le
hetne a presbiterek lelki tükre. Ma
is ezek a problémák. Van aki sem
mi terhet nem vállal. Nem akarja
„lekötni” magát. Szeszélyből, mú
ló lelkesedésből, hangulatból oly
kor tesz valamit, de rendszeres
szolgálatot nem vállal (kántor,
egyházfi, pénzbeszedő, perselyezö,
beteglátogató). A baj végső ma
gyarázata: hiányzik a szolgálat
öröme.
„Nyerészkedés” arra utal, hogy
valaki anyagi vagy legalább hiúsá
gi vonalon elismerést, dicséretet
vár.
Ahogy Pál példakép volt - úgy
legyen minden presbiter is példa
kép a gyülekezet számára. Áz elő
példa a döntő gyülekezetben és
családban. Pl. mit lát otthon a
gyermek: Bibliát olvasó, imádkozó
szülőt, olyant aki őt küldi a temp
lomba, vagy aki őt kézen fogva
vele megy.!
A gyülekezetről való gondoskor
dás forrása az Igéből való élés. Sok
terv, ötlet lehet egy gyülekezetben,
de ami nem az Igéből fakad, azon
nincsen áldás. Igéből élő, naponta
Bibliát olvasó presbiterekre van
szükség. A Bibliából élő presbiter
tudja az élő igét továbbadni, azaz
„legeltetni” a nyájat.
Gáncs Aladár

A tanévzáró ünnepély. Az első padsorban az idén végzett teológiai hallgatók

vábbképzésre, testvéri beszélgetés
re hívta meg. - A célunk az volt és
az maradt, hogy segítsünk volt ta
nítványainknak a hit, a tudomány
és a mindennapi szolgálat dolgáiban és az, hogy közösen beszéljük
meg az egyházi, társadalmi és em
beri problémáinkat úgy, ahogy ismét - a zsoltáros mondja „a mi
kezeink munkáját tedd állandóvá
nékünk!” - hangsúlyozta Vámos
József dékán.
Kitért a jelentés a katonai szol
gálatot teljesítő előfelvételis hall
gatók helyzetére is. A körülmé
nyek kedvező változásáért a dékán
köszönetét mondott a Honvédelmi
Minisztériumnak és az Állami
Egyházügyi Hivatalnak.
Ä jövőre vonatkozó tervekkel
kapcsolatosan örvendetes bejelen
tést tett a dékán. - Gondjaink van
nak az oktatás, a nevelés külső fel
tételeinek biztosításában, mert
szűkké lett tanintézetünk és Teoló
gus Otthonunk belső tere és ezzel
párhuzamosam az oktatás és neve
lés belső és külső lehetősége. En
nek tudatában fordultunk segítsé-

ra, Szeker Éva, Tóth Márta és Ve
tő István - búcsúzására. Nevük
ben Vető István a hálaadás és a
bizalom hangján mondott köszö
netét.
A Teológiai Akadémia szép szo
kása, hogy évről évre meghívja a
több évtizeddel ezelőtt végzett
hallgatók egy-egy csoportját. A 40
évvel ezelőtt végzettek nevében nyolcán indultak egykoron, ketten
már nincsenek közöttük - Garami
Lajos esperes adott hálát.
Miklós Imre államtitkár, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal elnöke
külön is köszöntötte a Teológiai
Akadémiát abból az alkalomból,
hogy tevékenységé miatt az Or
szágos Béketanács kitüntető pla
kettben részesítette. Az államtit
kár beszédét lapunk 3. oldalán
közöljük.
A hálaadó ünnepi akadémiai
ülést a teológus ifjúság éneke
Zengjen hálaének, Miklóssy Anna
szólóénekével, Laudate Dominum,
valamint Finta Gergely orgonaze
néje (J. S. Bach: c-moll prelúdium
és fúga) gazdagította.
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. június 29-én
D eák tér de. 9. (úrv.) T akácsné K ovácsházi
Zelina, de. I I . (úrv.) H afenscher K ároly, du
6. T akácsné K ovácsházi Zelm a. Fasor de. 11>
úrv.) M u n ta g A ndorne, du. 6. G áncs A ladár.
Üllői ú t 24. de. fél 11. K ertész G éza. Karú
csony S ándor u. 31-33. de. 9. K ertész Géza.
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky
Ferenc, déli 12. (m agyar) K ertész G éza. Thaly
Kálm án u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de.
10. V ető Béla. Vajda P éter u. 33. de. fél 12
V ető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) M u n ta g A n
d o r. Kerepesi út 69. de. 8. M u n ta g A ndor.
G y arm at u. 14. de. fél 10. M u n ta g A ndor.
K assák Lajos u. 22. de. 11. Z oltai G yula. V á d
út 129. de. negyed 10. B achorecz K atalin.
Frangepán u. 43. de. 8. B achorecz K atalin
Ú jpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de 10.
P intém é N agy Erzsébet. Soroksár-Ú jtelep de.
fél 9. P intém é N agy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. H avasi K álm án. Kispest de. 10. B onnyai
S án d o r, du. fél 7. B onnyai S ándor. Kispest
W ekerle-telep de. 8. B onnyai S ándor. Pestúj
hely de. 10. Bízik László. R ákospalota N agy
templom de. 10. Bolla Á rpád. Rákosszentm i
hály de. 10. M átyásföld de. 9. Szalay T am ás
C inkota de. fél 11. Szalay T am ás. K istarcsa
de. 9. S olym ár P éter. Rákoshegy de. 9. Inotay
Lfehel. R ákoscsaba de. 9. K osa L ászló. R ákos
liget de. 11. K osa László. R ákoskeresztúr de.
fél 11. In o tay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im re, de.
fél.l 1. (ném et), de. 11. (úrv.) Szebik Im re, du.
B ozóky Éva. T orockó tér de. fel 9. G á lá t
G yörgy. Ó buda de. 10. G ö rö g T ibor. X II.,
T artsay Vilmos u. 11. de. 9. Buczolich M á rta,
de. 11. Buczolich M á rta , du. fél 7. K őszeghy
T am ás. M odori u. de. fél 10. Pesthidegkút de.
11. Kelenföld de. 8. Bencze Im re, de. II.
(úrv.) Bencze Im re, d u . 6. M issura T ibor. N é
metvölgyi ú t 138. de. 9. (úrv.) M issura T ibor.
Kelenvölgy de. 9. R őzse István. Budafok de.
R őzse István. Csillaghegy de. fél 10. BenBéla. Csepel de. fél 11. M ezősi G yörgy.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, 2,3 (Lk 1,53 - 2Kor 8,10-15 - Jn 3,1-13). Isten
felajánlja magát Jézus Krisztusban, hogy életünk és
I és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Ef 2,8
szolgálatunk meggazdagodjék. Ne legyen üres a ke
VASÁRNAP - „Megismertettem velük a te nevedet,
[ és meg is fogom azt ismertetni, hogy az a szeretet, zünk, a szavunk, a szeretetünk, hanem teljék meg új
j amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is tartalommal, új erővel, új indításokkal. Nemcsak a
őbennük” Jn 17,26 (Zsolt 17,7 - Lk 5,1-11 - Zsolt magunk örömére. Azért, hogy mindenkit gazdagítój 54). Nekünk keresztyéneknek, ha valóban azok va- vá legyen!
I gyünk, Jézuson kell tájékozódnunk. Benne látjuk CSÜTÖRTÖKI.- „Hittem, ha így szólok is: Igen nyo
( meg igazán, hogy Isten mivé teremtett minket. Part- morult vagyok!” Zsolt 116,10 (Zsid 13,9 - lKir
I nerei lettünk a szeretetben! Ezt megérteni, elfogadni 19,19-21 - Jn 3,14—21,). Nem elég magunkat erősítI és megélni: legszentebb szolgálatunk ma. Isten is ezt getnünk szorult élethelyzetben, gondokkal viaskodásaink közben, bűnökkel való küzdelmeinkben.
{ várja tőlünk!
HÉTFŐ! - „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, Nagy szükségünk van mások biztatására is. Nem
I amelynek nagy jutalma van” Zsid 10,35 (Józs 1,9 - csupán azért, hogy talpra tudjunk állni, előre mer
Lk 14,25-33 - Jn 2, 13-22). Mindnyájunknál van jünk nézni, újulásban reménykedni. Sokkal inkább
I úgy, hogy örömteli órákat keserű pillanatok válta- azért, hogy el ne fogyjon a hitünk. Ebben is egymás
I nak fel. Egyszer megajándékozottak vagyunk, ra vagyunk utalva: a biztató szóra, és a meleg szívre.
I másszor veszteségeket élünk át. Valóra válnak terve- Kapni is jó - de adni is!
j ink, olykor kudarcok érnek. Tanuljunk meg min- PÉNTEK - „ítéleted idején is benned reményked
I dent Isten kezéből elfogadni. Ő tudja mindig: mit tünk, Uram” Ézs 26,8 (IKor 11,32 - Ez 2,3-8a - Jn
I miért ad, vagy mit miért vesz el. A rosszból is jót tud 3,22-30). Egyáltalán nem köbnyű kimondanunk eztfc
I előhozni, a régit is újjá tudja teremteni. Bizzunk a mondatot. Hát még így éreznünk és így élnünk!
Hogy mégsem lehetetlen: Jézus halálig tartó enge
I Benne és építsünk Rá!
KEDDI - „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az delmessége az erőforrás. A legsúlyosabb.ítélet alatt
Űr, az a nép, amelyet örökségül választott” Zsolt is az Atya szerető kezében tudta magát. Példája
33,12 - (Jn 1,16 - 2Thessz 3,1-5 - Jn 2,23-25). Isten bizonyságtétel az Őt követőknek: soha ne adják fel!
SZOMBAT - „Az az Istennek tetsző dolog, hogy
I szüntelen akcióban van ma is. Megszólít, akaratát
cselekedni küld, evangéliumával gyógyít, megigazít. higgyetek abban, akit ő küldött” Jn 6,29 (Zsolt
Mindezt azért teszi, mert még nem mondott le arról, 119,66 - Mt 19,27-30 - Jn 3,31-36). Ha úgy érzed,
hogy népe Krisztus-képűvé váljék. Olyanná, amely hogy keveset tudsz Jézusról, ne a csodatevő Mester
egyre jobban kezd hasonlítani a Fiú és a Testvér hez menekülj, hanem a kereszt Krisztusára nézz.
arcához, és egyre inkább kezdi kiábrázolni Megvál Bejárhatsz Vele hosszú életutat, közben csodákat J
tóját. Összhangban vagyünk Vele? Rajtunk is múlik! látsz, szép beszédet hallasz, mégis titok marad előt
Istentiszteletek a Balaton mellett
S2£RDA - „Keressétek az Urat mind, akik alázato ted. De keresztjére nézve bizonyossá lesz: valóban
1986. június 29-én
san éltek a földön, és teljesítitek a törvényt! Töre Isten Fia. Neked is, érted is küldetett. Isten Szentlel
B
alatonalm
ádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) d u. 4 BaEszlényi László
kedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra” Zof ke vezessen Hozzá!

I

I

latonfúicd (ref. im aterem ) de. 8. K apem aum
(G yenesdiás, Béke u. 57.) d u. fél 3. Keszthely
(úrv.) de. 11. Siófok (F ő u. 93.) de. 11. Z án k a
de. 11., d u. 6. (ném et).

Gyarmathy Irén

Protekció
A gyógyüdülő orvosi várószobájában
öten ülünk. Egy fiatalasszony, két idő
sebb, egy férfi és jómagam. Mindegyi
künk a maga bajával. A tapasztaltabb
beteg már könnyen megfejti itt a másik
baját. Egyik mellett bot, a másik mellett
mankó, a harmadik a nyakát tekergeti,
az oldalát simogatja, mert nem nagyon
tud felállni. Az idős férfi fel-fel sóhajt:
- Jaj, Istenem, segíts!
A sóhajt értő csend követi, aztán a
barátkozóbb beteg megszólal:
- Szintén a föorvosasszonyt tetszik
várni?
- Igen.
- A dereka?
- Nem, a nyakam.
- Jó lélek a főorvosasszony, legalább
megmondja, miért nem tudok a bajomtól
szabadulni, és azért mindent megad,
hogy könnyebben tudjam viselni.
„ .-A zt hallottam, hogy tegnap sokan
haltak meg, és még két fiatalember ön
gyilkos is lett.
- Akinek már halni kellene, az él, aki
nek meg élni kellene, az meg akar halni.
Ezen el lehet gondolkodni. A hatni
vagy élni egyszer mindnyájunkat érintő
kérdése elcsendesiti a beszélgetőket.
- A szanatóriumban tetszenek lakni?
- kérdi az idősebb asszony. - Én a fiam
nál lakom. Jó gyerek, de nem jár az
Isten házába. A menyem sem forszíroz
za. Kérdem is tőlük gyakran: miért nem
szentelitek meg az ünnepnapot? Itthon is
lehet imádkozni - mondják - , meg
amúgy sem szeretem az új pap beszédjét.
Hát hallottak már ilyet? A templom nem
színpad, hogy kedvence játsszon vagy
sem. Isten házába megyünk. Istent tisz
telni vagy nem igaz?
- Igaza van - szól a fiatalasszony.
Sajnos, nálunk meg a kisfiam eljönne, de
a férjem nem hisz Istenben. Pedig úgy
gondolom, hogy a gyermek erkölcsi
alapjait nagyon is erősíti a. vallásban
való jártassága és biztos alapot adna
neki mindig az élet nehézségei között. Jó
lenne, ha ezt otthon meg tudnám értetni.
De szeretem az uramat és nem akarok
folyvást vitatkozni vele. Én otthon

Fekete keretes
gyászjelentés, egy
igei
vallomás:
„Életünkben, ha
lálunkban az Úréi vagyunk!” (Róma
14,8) - a megváltottságra emlékeztető
fekete kereszt - alatta szomorú szívvel
tudatott név: Prőhle Jenő ny. középis
kolai tanár, a soproni ev. Lyceum
utolsó igazgatója meghalt. Testében
77 éves volt, lélekben fiatal, mint aki
tanítványaival és a diákköri emlékek
kel fiatal marad.
Váratlanul halt meg a soproni kór
házban. Temetése soproni temetőnk
ben június 5-én volt. Felesége, gyerme
kei, testvérei, kiterjedt nagy családja
és rokonai, a Berzsenyi Gimnázium
tanárai és növendékei, az,öregdiák ta
nítványok, sok-sok barátja és tisztelő
je gyülekezett szomorú szívvel ravata
la köré. Az egyházi szolgálatot Szimon János lelkész végezte. Prőhle Je
nő személyes vallomása is volt az ige
hirdetés alapigéje: Az ÚRéi vagyunk!
Az igehirdető szeretettel emlékezett a
soproni gyülekezet hűséges presbiteré
re, aki életepéldájával, egyház- és gyülékezettörténeti, könyvtári kutatásai
val nagyon értékes és hasznos tagja

anyámtól mindig azt hallottam: ne félje
tek, Isten nem hagy el, megsegít bennün
ket, mert apánkat korán elvesztettük és
a sok nehézségen mindig anyánk hite
segített át. Isten meghallgatta őt!
- A z én drágáim is így neveltek - szól
a másik asszony. - Öten voltunk testvé
rek. Együtt imádkoztunk, énekeltünk,
ilyenkor mindig éreztük Isten közellétét.
De a menyem el nem vinné az unokáimat
a templomba. Elunják! - mondja.
- A templom nem szórakozóhely,
nem tévé, hogy elunják, de az sem bizo
nyos, hogy a templombajárás a hit jele,
mint ahogy az eldarált Miatyánk sem
imádság. A templom Isten háza. Édes
anyánk boldog örömében először odavitt
Isten elé a templomba. Házasságunkat
nem érezzük teljesnek, ha meg nem ál
dották a templomban. A templombajá
rás őszinte vágy az Istennel való találko
zásra. Az igazi imádság a lélek beszéde
Megváltójával. Megbékélés, megnyug
vás száll a szivünkbe utána.
- Erezni lehet, hogy él az Isten —
mondja az idős parasztember. Imára
kulcsolt kezén lilás a bőre. Szeme csuk
va, mintha nyitott szemmel már nehezen
bírná a világot. - Beszéljen csak tovább
-fordulfelém - lélek van magában, nem
is akármilyen.
Es beszélek csendesen a várószobában
ötünknek arról, hogy nem hágy el az
Isten és hogyan jutunk el ehhez az igaz
sághoz a hit erején át.
De nyílik az ajtó.
- A következőt kérem! - szól a főor
vosasszony.
A bácsi föláll, csoszogva m egy végig
a várószobán.
- Majd szólok magáért, én már 20
éve járok ide - mondja felém.
- Hogy van, Komáromi bácsi? - hal
lom a főorvosasszony hangját.
- Mostjobban. Istentiszteletrőljövök,
itt tartották a maga várószobájában.
Csupa jó ember van künn, kérem, tessék
őket meggyógyítani, hívő emberek.
- így se kértek még tőlem protekciót!
- hallom az ajtón át az orvosnő csodál
kozó hangját.

volt gyülekezeté
nek. Mint Jézus
tanítványának
„tündöklötLvilá
gossága az emberek előtt”. Élete,
munkája, tanári szolgálata Isten aján
déka volt. Hiszen ő maga is, mint az
igehirdetésben hallottuk: az ÚRé volt!
A feltámadás és örök élet reményében
helyezzük őt a temetőnk sírjába.
A Berzsenyi Gimnázium tanári ka
rának, a kedves iskolának búcsúkö
szöntését Piacsek István tanár mondta
el. Megemlékezett „Jenő bácsiról” a jó
barátról és tanártársról, az iskola egy
kori igazgatójáról, tudományos és
közéleti tevékenységéről. Jelentős
munkát végzett az iskola neves, nagy
könyvtárában. Az igaz szeretetet és
tiszteletet tükröző szavak is bizonysá
gai voltak annak, hogy Prőhle Jenő
kedves kartárs, sokoldalú és kiváló
nyelvtanára, igazgatója volt a neves
soproni gimnáziumnak.
Igaz a gyászjelentésre írott ige: az ÚRéi
vagyunk! Istené volt, ezért tudott olyan
sokak számára tanító példa, világító tu
dás és szerető szívű ember lenni. Amit
Istentől kapott, azt adta tovább nekünk,
tanítványainak.
Sümeghy József
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ZENG
A HARANG...

Szentháromság utáni 5. vasárnapon
az oltárterítő színe: zöld. A délelőtti is
tentisztelet oltári igéje; lPt 3,8-15; az
igehirdetés alapigéje: Lk.8, 16-18

Mennybemenetel ünnepén történt
meg velem. Megfeledkeztem, hogy ün
nepre virradtam, elindultam az előző
este eltervezett teendőim elvégzésére,
amikor egyszer csak harangszóra let
tem figyelmes. Megváltoztattam útirá- *
nyomat és a kis templomunk felé men
temben elgondolkoztam a harangok je
lentőségéről, életéről és történetéről.
Mert bizony a harangoknak is megvan
a maguk története, sőt van sorsuk is.
A harangok élete összeforrt a keresztyénség történetével. Valószínűleg a
III—IV. századtól használták, és pedig
először kisebb harangokat a kolosto
rokban a közös imákra szólító hivó jel
leadására. A XV-XVII. században a
harangöntés nagy virágzását érte el,
valóságos művészetté vált. Harangön
tő dinasztiák keletkeztek, ahol családi
titokként szállt apáról fiúra az öntés
módjának titka.
Mind nagyobb harangokat öntöttek
és helyeztek el a templomok tornyába,
hogy zúgásuk falujuk határán túl is .
szóljon az emberekhez. Ahol nem volt
templomnak tornya, ottan sem hiá
nyozhatott a harang, amelyet úgyneve
zett haranglábra helyeztek el. A harang
zengése, csengő-bongó hangja az önt
vény összetételétől függ. A megkondított harang dallamától is következtet
hetünk arra, hogy mikor kiért, miért
szólal meg, hisz nemcsak az élőket hí
vogatja istentiszteletre, a halottakat
megsiratja s elkíséri utolsó útjára.
Régen a harangszó a falusi emberek
időmérője volt, de manapság is falu
helyen hajnali harangszó ébreszti fel az
embereket, délben nemcsak az ebéd
időt jelzi, de egyben emlékezteti az em
bereket a -keresztyénség nándorfehér
vári győzelmét a törökök felett, naple
mentekor pedig az estharang indítja
pihenésre a napi munkában elfáradt
embereket.
A harangszóban a régi emberek va
rázserőt sejtettek, hittek abban, hogy a'
harangzúgás elhárítja falujuktól az ele
mi csapásokat, a zivatart, a termést
elpusztító jégverést. Tűzvész esetén a
félrevert harangszó riadóztatja a falu
lakosságát.
Természetes, hogy a harangozónak
tekintélye is van, hisz fontos, hogy a
harangszó dallama az alkalomnak
megfelelően hangozzék, másként szól,
ha istentiszteletre hív, és másként, ha
végtisztességként kisér el földi halan
dót.
■ ,
A harangoknak sorsuk is van. A bé
kesség, az emberi jóság hirdetésére hi
vatottak, előfordult mégis a múltban,
hogy háborús anyagínség idején lesze
relték a tornyokból a harangokat és
embert pusztító ágyúkat öntöttek belő
lük. A művészien alkottakat múzeu
mokban csodálják meg, így a világ leg
nagyobb harangját is, amelynek súlya
202 tonna. Ma már vannak elnémult
harangok is-, hívők híján nem kondulnak meg.
Adjunk hálát a Mindenhatónak,
hogy nálunk csengnek-bongnak a ha
rangok, hirdetik az Isten dicsőségét
Örüljünk, hogy boldogan énekelhet
jük: „Zeng a harang hívó szóval...”
Szakonyi D. Elemérné

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. július 6-án,
vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi
rádió. Igét hirdet: Bárány Gyula esperes,
Győr.
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A HÉT PORTRÉJA

Dávid Ferencné
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Az Afrikai KBK találkozója

A Nemzetközi Keresztény Békekon
ferencia különböző programokat szer
vez a Nemzetközi Békeév alkalmából.
Ennek jegyében találkozott az Ázsiai
KBK, s ehhez kapcsolódik az Afrikai
Keresztyén Békekonferencia megren
dezése is június 23-27. között Dar esSalaam-ban, Tanzánia fővárosában.
Afrika megsegítéséért adakoztunk az
Afríka-vasárnapon. Ennek szükséges
ségét fejezi ki a Konferencia mottójául
tűzött bibliai Ige: „Azért jöttem, hogy
életük legyen és bővölködjenek”. (Jn.

10: 10.)
A Konferenciát Julius K. Nyerere,
Tanzánia nyugalmazott elnöke, elköte
lezett keresztyén nyitotta meg, a ven
déglátó pedig a Tanzániai Egyházak
Tanácsa. A Konferenciára több mint
20 országból érkeztek résztvevők, hogy
megvitassák a gyűlés fő témáját: „Kihí
vás a keresztyénekhez: békét minden
embernek”.
>
A tanácskozáson magyar részről a
Nemze.tközi Keresztyén Békekonferen
cia elnöke, dr. Tóth Károly püspök vett
részt.
A H. N. Adventista Egyház európai
szervezetének ülése

A H. N. Adventista Egyház TransEürópa Divíziója a svédországi Borasban tartotta évközi ülését,-1986. máj.
5-8. között. Ezt követően került sor
ötéves tervkészítő konferenciára, vala
mint a skandináv uniók konferenciájá
ra. A magyar egyházat négytagú dele
gáció képviselte Dr. Szigeti Jenő egy
házelnök vezetésével. A delegáció tag
jai voltak: Erdélyi László, Szőllősi Ár
pád és Szilvási József.
A divízió ülés jelmondata kapcsoló
dott a Nemzetközi Békeév felhívásához
a hegyibeszéd egyik boldogságmondásávah „Boldogok, akik békét teremte
nek”. Ebben a témakörben hangzottak
el igehirdetések is, többek között Dr.
Ralph Thompsontól, a Generál Konfe
rencia titkárától. A magyar küldöttek
részt vettek az egyes munkabizottsá
gok megbeszélésein és tárgyalást foly
tattak Dr. J. Paulsennel, a divízió elnö
kével. Dr./Szigeti Jenőt megválasztot
ták a divízió Teológiai Bizottságába,
valamint az ADRA segélyszervezet bi
zottságába, Erdélyi Lászlót pedig az
Európai Könyvkiadók Koordinatív
Tanácsába. A plenáris ülésen beszámo
lók hangzottak el az egyes uniók részé
ről, így a magyar egyház részéről is.
A magyar delegáció a divízió ülés
után, a finn unió meghívása alapján
egyhetes látogatást tett Finnországban,
ahol megtekintette az ottani egyház né-

7 A |
Ih M I

Isten nagy csodája a mezőtúri
maroknyi kis gyülekezet. 26 család
fizet hozzájárulást, s mégis még
nem társult, önállónak tartja ma
gát. Más földrajzi körülmények
között már szórvány- vagy leáijygyülekezet lenne.
Ennek a kis közösségnek a fel
ügyelője Dávid Ferencné született
Bagdán Erzsébet. A templom, a
gyülekezet szeretetét édesanyjától
látta, aki miután fiatalon özvegyen
maradt, 6 gyermekével második
otthonának tekintette az Isten há
zát. Megtapasztalták Isten ajándé
kait, s a kapott ajándékot elfogad
va ebből éltek felnőtt korukban is,
ez a szeretet vált az életük mozga
tórugójává.
23 éve presbitere a gyülekezet
nek, felügyelőséget a gyülekezet
kritikus, válságos időszakában
vállalta el 1983. február 2-án. Az
anyagi, személyi, más feszültségek
ellenére beállt a szolgálatba. Bízott
a békességet teremtő mennyei
Atyában, hogy elvégzi a szívekben
azt, amit eltervezett, s újra megta
lálja helyét és feladatát ez a marok
nyi nyáj.
Hite, szolgálata nyomán egyre
szépül a lelkészlakás 1 konyha és
fürdőszoba hideg-meleg víz ellátá
sa
a gyülekezeti ház külső 1 a
gyülekezeti terem belső rendbeté
telén volt a szeme... felügyelete...
szolgálata.
A félje református presbiter.
Mindenütt együtt vannak. Ez is
azt bizonyítja, hogy ott áll a felesé
ge mellett segítőkészen. Egy fiuk
volt, akit felnőtt korban veszítet
tek el. Nem vádolták ezért Istent,
hanem megnyugodva fogadták az
Atya döntését, akaratát. „Mind jó
az amit Isten tészen”. Örülnek az
egy szem unokának.
Uram szeretem a te házadban
való lakozást - vallják... élik!
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hány intézményét - szanatóriumát, is
koláját és szeretetotthonát, valamint
kiadóhivatalát. Igét hirdettek ezekben
az intézményekben, valamint Turkuban és Tamperében, az ottani adventis
ta templomokban. Ez volt az első hiva
talos látogatás a két unió között, amely
várhatóan a kapcsolatok kiszélesedését
teszi lehetővé a jövőben. A magyaror
szági egyház és általában a magyar val
lásos élet iránti érdeklődésben tükröző
dött a két nép közötti rokonság té
nye is.
Keresztyén orvosok kongresszusa
A Keresztyén Orvosok Nemzetközi
Kongresszusa (ICCP) idén a lengyelor
szági Wislában gyűlt össze. Házigazda
a lengyel Keresztyén Etikai Társaság
(TKEC) volt. Festői hegyek között a
Beszkidekben van ez a helység, ahol
egy szép, modern bányászüdülő és a
kultúrház adott otthont a kongresszus
nak.
Káros szenvedélyek okozta betegsé
gekről (alkoholizmus, narkománia,
szexuális aberrációk), ezek eredetéről
és a belőlük való szabadulásról volt
szó.
18 ország résztvevői előtt lett ismét
nyilvánvaló, hogy kontinensektől, gaz
dasági és társadalmi különbségektől
függetlenül az ember az elveszett para
dicsomot (békét, boldogságot) keresi
ezekben a szenvedélyekben, és a poklot
(betegséget, szenvedést, békétlenséget,
halált) találja maga és környezete szá
mára.
A különböző országok, intézmények
különböző módszereket használnak a
szenvedélyektől való szabadításra. Szá
munkra új‘volt a Patterson házaspár
által bemutatott neuroelektromos keze
lés, amely egy zsebrádióhoz hasonló
kis készülékkel megfelelő frekvenciájú
gyenge árammal 10 nap alatt 85%-os
sikerrel detoxikálja (niéregteleníti) az
alkoholistákat, dohányosokat, kábító
szerek rabjait, gyógyszerfüggőségben
szenvedőket. A beteg a kezelés időtar
tama alatt a készüléket magán hordva
tevékenykedhet, mozoghat, sportol- I
hat is.
A kongresszus előadóinak egyöntetű
véleménye, hogy a betegek teljes reha
bilitációjához a gyülekezetbe, mint i
Krisztus testébe Való beépülés vezet.
Ennek a testnek a feje Krisztus a j
mennyben van, keze, lába itt a földön
mi vagyunk.
Adja Isten, hogy a mi gyülekezeteink
is ilyen valóságos tagjai legyenek a
Krisztus testének, ahol szeretetben élve
megvédjük egymást a szenvedély beteg
ségektől és a gyógyultakat befogadjuk.
D. I.
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A Budapesti Evangélikus Teológia
Akadémián ez idén is megrendezték a
szokásos Bibliaismereti Vetélkedőt.
Követelmény a Krónikák két könyvé
nek és az Apostolok Cselekedeteiről
írott könyvnek tüzetes ismerete volt.
Dr. Muntag Andor professzor, a tőle
megszokott gondossággal készítette elő
és vezette le a vetélkedőt. Zsűritagok
voltak: dr. Cserháti Sándor, dr. Selmeczi János és id. Harmati Béla, akik
szintén aktívan bekapcsolódtak a kér
dezésbe. A 6000 (hatezer) forint pénz
jutalom pontszámok aránya szerint ke
rült kiosztásra. Első lett Zay Balázs (II.
évf.). A helyezés további sorrendje:
Brebovszky János, Cserháti Sándor,
Blázy Árpád, Torda Dóra, Szabó Mag
da. - „Tudakozzátok az írásokat!” (Já
nos 5,39).

Halálozás
Dorn Vilmos evangélikus lelkész
1986. jún. 13-án, 50 éves korában viszszaadta életét Teremtőjének. Temetése
jún. 20-án volt Veszprémben, a Vámosi
Úti temetőben. „Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam” (2Tim 4,7).
Keresztelés
Szeverényi János csorvás-gerendási
lelkész és felesége, Andaházy Ludovika
harmadik gyermekét, Áront június 8án, a gerendási templomban, az ároni
áldás igéje alapján keresztelte meg az
édesapa. Ugyanekkor még négy geren
dási ^gyermeket is megkereszteltek.
„Áldjon meg téged az Ú R ...” (4 Móz
6,22-27)
Születés
Kiss Miklós mosonmagyaróvári lel
készéknek 1986. május 23-án Moson
magyaróváron Enikő nevű első gyer
mekük született. Isten áldása legyen az
Újszülöttön és Családján!

PÁLYÁZAT
A Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsa
Kallódó Ifjúságot Mentő
Missziója dalpályázatot hir
det meg keresztyén ifjúsági
együttesek és szólisták részére.
A pályamunkák tartalmazzák
az evangélium üzenetét a mai
magyar fiatalokhoz úgy, hogy
az egyben választ is adjon a
kallódó ifjúság céltévesztettségének problémáira. Jelentke
zés maximum öt dallal, demokazettán (elfogadható minő
ségű felvétellel), vagy kottán.
Gépelt szöveget kérünk két
példányban mellékelni. Az el
ső hat helyezett nyilvános be
mutatóra kap lehetőséget.
Beküldési határidő: szep
tember 30.
A nevezéseket az alábbi
címre küldjétek:
Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió
1071 Budapest
VII., Gorkij fasor 7.
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A világosság útján
-E f
Tanévzáró igehirdetés
Véget ért egy akadémiai tanév:
lezárul egy életszakasz az életünk
útján.
Vannak, akiknek ez a nap nem
csak egy tanév, hanem öt tanulmá
nyi év befejezését jelenti és az elin
dulást Krisztus szolgálatára.
Vannak, akik emlékezni jöttek:
hálával a szívükben 40 évvel ez
előtti elindulásukért és az alma
mater, professzoraik életre szóló
szolgálatáért.
És vannak közöttünk spkan,
kiknek ez a mai ünnep csak egy
rövid pihenő az úton, folytatódik
a tanulás, a tanítás, a megérdemelt
- reméljük, jól megérdemelt - pihe
nés után.
M i az Ige útravalója, az Élet Igé
je, ennél a mai határkőnél? Rövid,
de nagyon gazdag tartalmú üzenet:
„Világosság vágytok az Úrban!
Éljetek úgy, mint a világosság
fiai!”
ffl
A mai szentige első fele igazi
örömhír, valódi evangélium: „Vi
lágosság vagytok az Úrban!”
Nem azt mondja először az Ige:
„legyetek világosság”, hanem kije
lenti!- „vagytok az Úrban”.
Isten először mindig megajándé
koz, mielőtt mi bármit tehetnénk,
elénk jön és mégajándékoz szerete
tővei, áldásaival.
■Életet adott, a keresztségben
gyermekeivé fogadott, családba,
otthonba helyezett, megőrizte
Akadémiánk szolgálatát, tanárait
és hallgatóit, életcélt adott elénk és mindezeken felül naponként ke
gyelmet, bűnbocsánatot ad, új éle
tet ajándékpz nekünk. Hogyne
zengne hát ajkunkon és szívünk
ben a „Te deum laudamus”, a há
laadás éneke!
„ VilágosságV vagytok: hogyan
kell ezt értenünk?
Indiai útjaim egyik felejthetetlen
emléke, hogy az ottani keresztyénség Istent mint minden fény és vilá
gosság forrását magasztalja. Nincs
istentisztelet a Fény magasztalása,
gyertyák és olajmécsesek világos
sága nélkül. Igen, Isten az igazi
világosság: az igazság és a szeretet
ragyogó fénye, teljessége és ezt a
világosságot, nem egyszerűen a
külső fényt, hanem az O igazsága
és szeretete ragyogását kiárasztja a
szívünkbe és az életünkbe is!
„Világosság vagytok az ÚrbariV
Nagyon fontos az igének ez az üze
nete is: Nem mi vagyunk a világos
ság, az igazság és a szeretet. Mi
csak a „világosság^za/”, Isten gyer
mekei vagyunk: ha a hit összeköt
Istennel, O kiárasztja szívünkbe és
életünkbe világosságát, az igazság
és szeretet fényét - rajtunk keresz
tül a világba.
Legyen azért ez az ige ma mind-
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annyiunknak örömhír, evangé
lium: részesülhetünk Isten fényé
ben, az igazság és a szeretet vilá
gosságában, mert Isten maga adja
nekünk ezt a világosságot, az igén,
a szentségeken, a teológia tudomá
nyán keresztül, az egyház és a gyü
lekezet közösségében!
Áldjuk Istent hálaadással, hogy
besugározza életünket,' az 0 vilá
gosságában élhetünk, megajándé
koz szüntelenül igazsága és szere
tete ragyogásával!

n
Van azonban - s ez az egész
írásra, Isten teljes igéjére jellemző
- ennek az evangéliumi üzenetnek
folytatása is:
„Éljetek úgy, mint a világosság
fiai!”
Ez azt jelenti, hogy a kegyelmet,
az ajándékot, hogy Isten világossá
gában élhetünk, ez a fény tölti be
a szívünket és életünket, vissza is
lehet utasítani; bezárhatjuk a szí
vünket Isten igazsága és szeretete
fénye előtt! És ezért sohasem Istent
tegyük felelőssé, csak magunkat:
szívünk hajlik az önzésre, Isten és
embertársaink nélkül élni - még a
legjobbaké is!
Ezért kell mindig újra az evangé
lium mellett - Isten világosságá
ban éltek - elhangzania Isten tör
vénye követelésének is: „Éljetek
úgy, mint a világosság fiai!”
A keresztyén élet ugyanis min
dig ez a kettő együtt: a szív hite és
az annak megfelelő életfolytatás,
az ige hirdetése és a szeretet csele
kedetei. Ahogyan Luther mondta:
„keresztyénnek lenni annyi, mint
hinni Istenben és szeretni ember
társunkat - ez a kettő és semmi
más!”
Ma különösen is meg kell tanul
nunk egyházunkban ezt az igei
üzenetet, hogy a Krisztus-hit min
dig cselekedet és életfolytatás is.
Isten odaajándékozott igazságá
nak, szeretetének, világosságának
mindig az emberek felé forduló
igehirdetéssé és jó cselekedetekké
kell yálnia magunk körül: a csalá
dunkban, a földi hivatásunkban, a
gyülekezetben és a társadalomban,
népünk és a világ életében!
Most különösen felétek fordulokj fiatal testvéreim, akik a szent
szolgálatba indultok: úgy legyetek
mindig az Ige hirdetői, hogy ne
csak az ajkatok, prédikálásotok,
hanem egész életetek: családi, lelkészi életfolytatásotok, mindenna
pi életetek is sugározza Isten vilá
gosságát! Soha ne legyen ellentét a
között, amit hirdettek és ahogyan
éltek, sem a gyülekezetben, sem a
társadalomban! „Éljetek úgy ...”.
Akkor lesz áldás lelkészi szolgála
totokon, bárhová is állít Isten a
reátok váró szolgálatban!

Az egyházunk egész szolgálatára
is érvényes a mai igének ez az üzene
té. Stalsett LVSZ-fötitkár másfél
hete hirdette az igét a budavári szó
székről és világviszonylatban a hívő
emberek és az egyház cselekedeteit
kérte számon, az ige hirdetésével
együtt az egyház igaz, szeretetben
szolgáló életfolytatását: azt, hogy az <
egyház élete sokszor* mást hirdet,
mint igehirdetése a szószékről. Eljük-e mint keresztyének és egyház
Isten világossága, igazsága és szere
tete cselekedeteit, vagy megelég
szünk jól hangzó szavakkal, ame
lyeknek ellene mond az életünk?
Ez egyébként a ma olyan sok
szor szóba kerülő, teológiai utun
kat megjelölő „diakóniai teológia"
lényege is. A z evangélium egyfelől
hitet teremt szívünkben; de ezzel
együtt a szeretet cselekedeteit is
termi, a gyülekezetben, a társada
lomban, népünk és a világ életé
ben! Evangélium, hit és szeretet
cselekvő diakpniája - ezeket soha
nem szabad szétszakítani vagy
szembeállítani egymással.
Ahol Isten világossága kiárad az
evangélium által, ott hitet teremt a
szívekben és a szeretet, a szolgáló
szeretet jó cselekedeteit az emberek
között!
Testvéreim!
Ezen a mai akadémiai háláadó
ünnepen halljuk meg és fogadjuk a
szívünkbe Isten üzenetét:
- Isten világossága sugárzik
Reátok az igéből és a szentségek
ből;
- Járjatok hát ti is ebben a vilá
gosságban, éljetek úgy mint Isten
fiai:
a családban, a gyülekezetben, a
társadalomban. A hit rendíthetet
len bizalmával a szívetekben, és
szerfetetben szolgáló, tiszta és igaz
élettel az emberek között! Isten
Szentlelke adja Néktek, valamenynyiünknek ehhez áldását és erejét,
az előttünk lévő úton! Ámen.
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M iklós Im re állam titkár, a z Állam i
Egyházügyi H ivatal elnökének felszólalása
a z Evangélikus Teológiai Akadémián

Miklós Imre államtitkár felszóla
lásában az Országos Béketanács, a
Hazafias Népfront, valamint az Ál
lami Egyházügyi Hivatal nevében
köszöntötte az Evangélikus Teoló
giai Akadémia ünnepi ülését, majd
utalva a végzős hallgatók nevében
búcsúzó Vető István teológus sza
vaira - aki többek között köszönetét
fejezte ki államunknak a támogatá
sért és azért, hogy nem tűri a hívő
keresztyén emberek zaklatását hozzáfűzte: elfogadjuk a kézfogást,
amelyet az ifjúság nevében szóló
nyújtott. Mi viszonozni fogjuk.
Beszédének további részében az
államtitkár szólt a társadalmunk és
az Evangélikus Egyház jelen helyze
téről. Emlékeztetett Dr. Káldy Zol
tán püspök-elnök sajnálatos beteg
sége nyomán kialakult légkörre.
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De Profundis
A mélységből kiáltok Hozzád.
Uram segíts,
M utasd meg fényességes orcád.
C sapkodó tenger körülöttem .
Uram segíts,
Ne nyeljen el hajótörötten.
Sajkám mint labda, száll recsegve.
Uram segíts,
Tekints a tajtékos vizekre.
M osolyogj rám, utam vezére.
Uram segíts
Az élő vizek tengeréről
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Bajcsy-Zsilinszky, a vértanú
Barcs Sándor írta a „Kortársak Baj
csy-Zsilinszky Endréről” kötetben,
hogy „a nép, amelyért életét áldozta,
tulajdonképpen alig ismeri”. Ez így
igaz. Halála után évtizedeknek kellett
eltelni, hogy neve újra közszájon fo
rogjon, hogy életét, tragikus halálát
újra *tudatosítsuk. Voltak nehéz esz
tendők, amikor nevét sem ejtettük ki.
De ha kiejtettük, Áchim András halá
lával hoztuk kapcsolatba. Sokan úgy
magyarázták, hogy önként vállalt vér
tanúságában adott elégtételt az
Áchim-családnak vagy a Viharsarok
népének. Ez azonban hipotézis. Erre
Illyés Gyula is rámutatott: „Aki még
ma is úgy tudja, hogy Áchim András
tragikus halálában akár közvetlen,
akár közvetett szerepe volt Zsilinszkynek, kínálkozó lehetőség, de rossz he
lyen keresné a forrást, ha az ő tragi
kus fatálát, tragikus pályafutását in
nen eredeztetné.”
A hallgatás róla aligha egy homály
ba vesző erkölcsi botlás volt. Mi hát
akkor? S van-e magyarázat rá? S va
jon ma, amikor születésének centená
riumán vagyunk, Zsilinszky azzá a
történelmi nagysággá növekedett, aki
ről ..rriitdent tudhatunk”? Major Ottó
^.ívta fel figyelmünket arra, hogy róla
van mit olvasnunk, tőle azonban .Jó
formán semmi. Könyvei... cikkei, be
szédei az egyszerű olvasó számára
szinte hozzáférhetetlenek". Egyedül
Tilkovszky Lóránt lépte át ezt a vasta
gon meghúzott kaukázusi krétakört az
„írások tőle és róla” című most megje

lent kötetben. Talán ez a kötet lesz a
feszítővas, amely napvilágra hozza a
teljes Zsilinszky-irodalmat és életet.
Tilkovszky ugyanis csupán részleteket
közöl. Igaz, rendkívül izgalmas részle
teket. | talán a legizgalmasabb olvas
mány a nemrég előbukkant, Szekfű
Gyulához írt levele. Major ennek
alapján állítja párhuzamba a két éle
tet, hangoztatván, hogy egymástól két
idegen gyökér egyazon fa koronáját
táplálja, a nemzeti ellenállásnak két
kimagasló személyeivé váltak.
Én azonban Zsilinszky fejlődésében
más párhuzamot keresek és vélek felis
merni. Illyésre hivatkozva mondom,
hogy „Zsilinszky fejlődése sokkal bo
nyolultabb, s ugyanakkor világo
sabb”, minthogy arra ne __találnánk
más, plasztikusabb példát. Úgy vélem,
századunk elejének két ellentmondá
sos, s alig megértett magyar nagysága
volt ő és Károlyi Mihály. Mindkettő
igen messziről jutott el a népi gondo
latig, a demokráciáig, a német szövet
séggel való végleges szakításig és a tár
sadalmi fejlődés forradalmáig. Ezen
túlmenően mindkettő személye körül
periódusonként titokzatos hírek ke
ringtek s esetenként váltak „persona
non gratá”-vá. Időben is valóságos
kortársai voltak egymásnak, különkülön csapáson haladtak, de ezek a
csapások egy eszmébe torkolltak.
A történelem végzetes tragédiája,
hogy nem találták meg egymás kezét.
Nézzük csak: Károlyi Mihály gróf
ként látta meg a napvilágot 1875-ben,

Zsilinszky dzsentriként 1886-ban. Ti
zenegy évvel volt fiatalabb Károlyinál
s pontosan ez a tizenegy év választja el
a két politikust a közös úttól. Károlyi
1913-tól fordul szembe az uralkodó
osztályok politikai módszerével, köve
teli az általános, titkos választást s
szegül szembe a Németországgal való
szövetségnek. A Zsilinszky család
Áchim-ügye 1911-ben volt. Endre,
mint huszártiszt 1916-ban sebesült
meg. 1918-ban, az őszirózsás forrada
lom után a MOVE egyik alapító tagja.
Károlyi 1919-ben szétosztotta kálkápolnai birtokát, s az év elején emig
rált. Zsilinszky ugyanekkor még a
szélső jobboldalon, Gömbös mellett
serénykedett, segített létrehívni a Faj
védő Pártot. 1926-tól számíthatjuk de
mokratikus „pálfordulását”, s válik
egyre erőteljesebben ellenzékivé.
Károlyihoz viszonyítva tizenegy év
„lemaradását kellett behoznia”. S ha
figyelmesen egymás mellé helyezzük az
évszámokat, a tizenegy esztendős ké
sés percnyi pontossággal kimutatható.
A két élet párhuzama voltaképpen a
második háború utolsó éveiben törik
meg. Károlyi emigrációban várja a felszabadulást, Zsilinszkyt Sopronkőhi
dán a bitó várja. S bár a nemzet meg
becsülése mellett temették el Tarpán,
rövid idő múltán síri csend borult ne
vére. A két név sorsa ettől kezdve újra
párhuzamot mutat. Károlyiról is hall
gattak a krónikák, 1949-től ismét
emigrációban találjuk a grófot.
Barcs Sándor is érezte, hogy ez a

misztikus hallgatás takar valamit:
„Zsilinszkyt nem zavarta volna az ipa
ri államosítás, sem a földosztás, a kul
turális forradalomért pedig lelkesedett
volna. Ami az elvi elképzeléseket illeti,
nagyon messzire el tudott volna menni
mint ellenzéki politikus... Rákosival
azonban hamar tengelyt akasztott vol
na. Az erőszakosság ingerelte, az igaz
ságtalanságot pedig nem tudta elvisel
ni. Előttem egy pillanatig sem kétsé
ges, hogy vagy emigrációba kénysze
rült volna (amit nem hiszek), vagy
börtönbe kerül”.
Bajcsy-Zsilinszky ősi evangélikus
családból származott. Szarvason szü
letett, Kőhidán végezték ki. Kivégzése
előtt, amint az köztudott, úrvácsorát
vett a börtön evangélikus lelkészétől,
Bárdosi Jenőtől. Bárdosi erről így val
lott: „Amikor bementünk, a kis aszta
lon már két égő gyertya között állt a
feszület. Dr. Bajcsy-Zsilinszky Endre
összekulcsolt kézzel állt a feszület előtt
és hosszan, psendesen imádkozott...
Amikor imáját elvégezte, a legelső sza
va az volt: Tisztelendő atyám, először
a lelkemmel akarok rendbe jönni, ké
rem, szolgáltassa ki nekem az Úr szent
vacsoráját.”
A halálraítélt ezután a lelkészt két
szer megcsókolta és azt mondta: „Az
egyik búcsúcsók szeretett egyházamé!”
Evangélikus egyházunk nagyjai sorá
ban tartja számon Bajcsy-Zsilinszky
Endrét, aki sok nagy társához hason
lóan életét áldozta a hazáért.
R. P.

A jelenlegi helyzetben Dr. Nagy rami Lajos esperes szavaira, aki a
Gyula püspök látja el hónapok óta 40 évvel ezelőtt végzettek nevében
az Evangélikus Egyház vezetésének többek között elmondotta, hogy «a
feladatát, akinek személye biztosít háború után egyházunk a nulláról
ja azt, hogy az Evangélikus Egyház indult el. Örülnünk kell annak,
töretlenül folytassa eddigi szolgála folytatta az államtitkár, hogy ma
tát. Az államtitkár mielőbbi felépü közel sem a nullánál tartunk az állést kívánt Dr. Káldy Zoltán püs , lám és az Evangélikus Egyház vi
pök-elnöknek remélve, hogy szol szonyában, mert olyan eredmé
gálatába hamarosan visszatér. nyeink vannak, amelyek egymás ér
A nehezebb helyzetben - amelyben tékeinek kölcsönös megbecsülésé
élünk - fokozottabb felelősségre ben, az előítéletek mindkét részről
van szükség, hangsúlyozta az ál való felszámolásában nyilvánulnak
lamtitkár, idézve ezzel kapcsolat még. Tervek és feladatok előtt áll az
ban Dr. Nagy Gyula püspök sza Evangélikus Egyház, - többek kö
vait, amelyeket 1984-ben a magyar- zött példa erre a Teológiai Akadé
országi egyházak és vallásfelekeze mia épületének bővítése is - ame
tek béketalálkozóján mondott el.
lyeket közösen a szívre és értelemre
Az Evangélikus Egyházban ma a hallgatva kell megoldanunk.
Felszólalásának végén Miklós
lelkészek közül néhányan - a jelen
legi nehezebb helyzetet kihasznál Imre államtitkár szólt az Evangéli
va, hisz Káldy püspök betegsége kus Teológiai Akadémián folyó
miatt nem tud válaszolni - az ered magasszintű nevelői munkáról,
ményeket figyelmen kívül hagyva a amely olyan lelkészek nevelését tűz
. megújulás szükségességéről beszél te ki célúi, akik nemcsak az Evangé
nek úgy, hogy az egyház egységét is likus Egyházért, de egyúttal népünk
veszélyeztetik. A megújulás, amiről és társadalmunk előbbrehaladásáma egyesek az egyházban beszél ért és az egész világ békéjéért fára
nek, rég elkezdődött folyamat - doznak. Erre az értékes nevelői
hangsúlyozta
az
államtitkár. munkára az Országos Béketanács is
A megújulást abban a folyamatban felfigyelt.
kell munkálnunk, amelyet álla
Felhatalmazásom van arra munk és az Evángélikus Egyház mondotta az államtitkár , hogy ezt
több évtized alatt kölcsönösen ki a mai ünnepi alkalmat felhasználva
munkált.
átadjam az Evangélikus Teológiai
Gondolnunk kell arra, hogy ma Akadémiának tevékenységének el
a szivre és az értelemre együttesen ismeréseként az Országos Béketa
van szükség, mert egyébként a nács kitüntető plakettjét.
A kitüntetést Miklós Imre állam
hosszú évek erőfeszítései és eredmé
nyei után van mit vesztenünk!
titkár - az Akadémia nevelőmunká
jához további sok sikert kívánva * Az Evangélikus Egyháznak is!
Miklós Imre államtitkár felszóla dr. Vámos József dékánnak nyújtot
lásának további részében utalt Ga ta át.

Gyülekezeti munkatárs iktatása az ősagárd-felsőpetényi
egyházközségekben

„Az é le te t... előretekintve
kell élni!”
„A felsőpetényi gyülekezetben e
Pünkösdkor gyülekezeti munka
társat iktatunk. Lelkészünk felesé
gét, Győri János Sámuelné szüle
tett Opauszky Mária gyülekezeti
munkatársat indítjuk hivatalosan
is arra a szolgálatra, melyet csakis
a Szentlélek vezetésével és erejével
lehet végezni.” Ezekkel a szavak
kal kezdte igehirdetését a Nógrádi
Egyházmegye esperese Garami
Lajos Felsőpetényben, Pünkösd
második napján. Igehirdetésének
fókuszában János ev. 3, 16. állt.
A munkanap ellenére szép szám
mal megjelent ünneplő gyülekezet
figyelmesen hallgatta az igehirde
tést. Mindennek a forrása az Isten
szeretetéből fakadó ajándékozás,
melyről igehirdetések tesznek bi
zonyságot. Ezekből fakad a hit,
mely elhív szolgálatra. így válha
tott ennek az igehirdetésnek is va
lóságos folytatásává az iktatás kö
tött szövege: „Én pedig a Felsőpe
tényi Evangélikus Egyházközség
határozata, valamint nyilatkoza
tod és kézadásod alapján beiktat
lak a Felsőpetényi Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti-munkatársi szolgálatába az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében. Végezd a reád
bízott szolgálatot Isten félelmé
ben, az Úr Jézus Krisztusba vetett
hittel és a Szentlélek erejével...!”
Id. Győri János nyugalmazott lel
kész és a beiktatott gyülekezeti
munkatárs hitvese egy-egy igével
mondtak áldást. Ocsenás Pál fel
ügyelő, aki már hosszú évek óta
nagy hittel munkálkodik a gyüle
kezeti élet fellendítésén, megható

dottan tett bizonyságot az Isten
gondviseléséről, hogy a helyettes
lelkész mellett most már újabb
munkaerő állhat szolgálatba a
gyülekezet lelki életének erősítésé
re. Majd felcsendült a fiatalok ka
marakórusa: „Istennek tetszened
csak úgy lehet, hogyha van tiszta,
nagy hited...!”
Ősagárdon Tóth András fel
ügyelő köszöntötte a vendégeket.
Az esperes itt a kijelölt igét olvasta
fel. „Isten most ennek a gyüleke
zetnek az életében is újat kezd mondta - új munkát kezd a gyüle
kezeti munkatárs szolgálatával.”
A gyülekezeti munkatárs egyik
legfontosabb feladata a gyermekmunka. A gyermekek pedig min
dig az új gyülekezet kezdetét jelen
tik számunkra. Ok lesznek a jövő
gyülekezet, ezért fontos, hogy ez a
munka szakszerűen, folyamatosan
történjék. Az iktatás itt is ugyan
úgy zajlott le, mint Felsőpetény
ben. A köszöntések során a gyer
mekek a juhok előtt járó pásztor
ról énekeltek. Az ifjúság nevében
Tóth Zsolt nyújtott át virágcsok
rot. A gyülekezet presbitereinek
ajándékát a felügyelő felesége ad
ta át.
Az ünnepelt őszinte szavakkal
köszönte meg az áldást kívánó igé
ket, köszöntéseket és ajándékokat.
Tóth András felügyelő befejező
szavaiban fontosnak tartotta egy
házunk vezetőségének, püspökei
nek azt a törekvését, hogy a gyüle
kezeti munkatársak szolgálatba ál
lításával is enyhítsék a lelkészután
pótlás nehézségeit.
-1-
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Hogyan tanít Jézus?

„Az Emberfia azért jött,
hogy megkeresse és megmentse,
ami elveszett.”
-Elveszett tárgyakról, eltűnt
Végre eszébe jutott az
dolgokról többször hallha apai ház, ahol felnőtt. Ott
tunk, mint elveszett emberek még a béreseknek, szolgák
ről. Nem az az elveszett em nak is bőven jutott mindig a
ber, aki eltéved az utcán, ha kenyérből, itt pedig már szin
nem aki életmódjával, csele te az éhenhalás fenyegette
kedeteivel vagy beszédével őt. Elhatározta tehát, hogy
elveszíti eredeti emberi érté hazamegy és ezt mondja ap
keit: nem becsüli a családi jának: Atyám, vétkeztem Is
élet békességét, a kiegyen ten ellen és teéllened. Kérlek
súlyozott, munkával és pihe téged, bocsáss meg nekem,
néssel eltölthető napokat, és fogadj be házadba béres
vagy a szeretetet, jóságot és nek, szolgának, mert nem
hűséget. Ezek megteremtése vagyok többé méltó arra,
vagy élvezete helyett inkább hogy fiad legyek.
Elindult hát, hazavánszorcsavarog, egyik napról a má
sikra él, nem tartozik senki gott lesoványodva, lerongyo
hez, barátai is csak addig lódva, porosán és piszkosan.
vannak, amíg ő tud fizetni Apja azonban már messziről
nekik a mulatozóhelyeken. észrevette őt, hiszen már rég
Az ilyen elveszett, céltalanul óta várta haza elveszett fiát.
élő ember is valaki számára Nem is várta meg, hogy az
mindig fontos marad, erről hazaérjen, hanem ő futott
szól Jézus példázata: Egy eléje, megölelte, megcsókol
embernek volt két fia. A fiata ta, édes fiának szólította!
labbik megunta az otthoni A fiú elgyötörtén kért tőle bo
életet, elkérte apjától a va csánatot és ezt mondta:
gyon rá eső részét, azután „Atyám, vétkeztem az ég el-,
összecsomagolt és elment vi len és teellened, nem vagyok
lágot látni. Előbb nagy lábon méltó arra, hogy fiadnak ne
élhetett: volt pénze, vagyona, vezz.” Nem is kellett tovább
lettek barátai is bőven, akik mondania. Apja annyira
vele együtt ettek-ittak, mula örült hazatért fiának, hogy
toztak napról napra. A fiú rögtön levágatott egy hízott
örült a szabad és gondtalan borjút, nagy lakomát rende
nak tűnő életnek; nem is ju zett, felöltöztette fiát a leg
tott eszébe, hogy egyszer en szebb ruhába, gyűrűt húzott
nek majd vége Ipsz. Amikorra az ujjára. Nem szolgaként,
minden pénze elfogyott, a hanem saját fiaként fogadta
„barátai" is elfogytak. Egye őt vissza házába.
dül maradt, éhesen és szegé
fgy örül a mennyei Atya is
nyen. Ráadásul még éhínség minden megtérő bűnösnek,
is kezdődött azon a vidéken, minden tékozló és elveszett
még koldulni sem mehetett gyermeknek és felnőttnek,
el, hiszen az ott élőknek is akik Hozzá újra visszatérnek
alig volt mit enniük. Elszegő tévelygő útjaikról.
dött hát egy gazdához, aki a
Jézus arról biztosít, hogy Ö
disznók legeltetésével bízta állandóan keresi és meg
meg ót. Szívesen evett volna akarja menteni az eltévedtet,
abból az eleségből is, amit a elveszettet, hogy mi is megtér
disznók esznek, de senki jünk és örök életünk legyen.
sem adott neki enni.
Koskai Erzsébet

, Korinthusba érkezik Pál apostol az
Úrnak 50. esztendejében. Már mögötte
van Athén fanyalgó filozófusaival, s az
ismereüen Isten oltárával. Jön, sietve,
egyszerűen, szerényen, saruban, porle
pett köpenyben. A feladata nem könynyű, de rég megszokta, hogy ne mérics
kélje a súlyt, melyet emelni kényszerül.
Belső parancs hajtja, ellentmondást
nem tűrő, és ő rábízza magát a benne
munkálkodó, vezérlő Lélekre.
A város fölött még ott magasodik
Apollón temploma. Még a Kr. e. 146.
évi római pusztítás előtti korból szár
mazó. Rom. Dór oszlopai egyszerűek,
de harmóniát, mértéket, szépséget su
gárzók. Tökély és szépség jellemez itt
szentélyt és szobrot. Athéné és Apollón
nem jók, de szépek. Szellem, tudás, vi
lágosság, rend és értelem jelképei. De
jelen van az egész mondavilág, olyanynyira összeforrott a tájjal, hogy szinte
érzékelhető. A csalitban forrás fakad:
Peiréné nimfa könnyei folynak, Arte
misz, a vadászat istennője véletlenül
lenyüazta gyermekeit. Nimfák, faunok,
szatírok bujkálnak itt, róluk beszél a
közfürdő márványmozaik padlója, a
medence csobogója, és róluk dalol a
költő az árkádok alatt. Az agorán csá
szárszobrok sorakoznak, ott az isteni
Augusztus is, erősen elálló fülével. Ez
különbözteti meg fenséges kollégáitól,
akik furcsamód mind hasonlítanak
egymásra, mert vagy a hatalom mester
sége, vagy a szobrász hízelgése a méltó
ság azonos mázával vonta be arculatu
kat.
És jön a kis, porlepett keleti ember,
jön, hogy megvívjon ezzel a világgal;
hozza a jó hírt, hozza és mondja, nem
törődik se Apollónnal, se Athénével, se
a császárokkal és légióikkal; nem nézi,
kivel száll szembe, s az milyen erős;
csak mondja, amit mondania kell, és
mire körülnéz, gyülekezetét lát maga
körül.
Olyan, amilyen, de gyülekezet. Most
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A
VASÁRNAP
IGÉJE
Kol 2,12-15

A keresztség Krisztushoz tartozásunk
pecsétje
Jelent-e számomra valamit az, hogy meg vagyok keresztel
ve? Vagy csupán csak egy régi népszokást látok benne, amely
hez szüleim is ragaszkodtak, mert a komaságban a barátság
megpecsételését látták, vagy a családi kapcsolat szorosabbra
fűzését érezték?
Függetlenül attól, hogy a szüleim milyen indítékból kérték,
s keresztszüleim milyen hittel vállalták, a keresztség Isten
pecsétje az életemen. Isten szeretetének a jele, amellyel meg
szólított, elhívott és Jézus Krisztushoz kapcsolta az életemet.
Aki meg van keresztelve, de nem bízik Istenben, a Jézus
Krisztusban kapott szeretetben, nem veszi észre, hogy Isten
ma is munkálkodik értünk, az nem is gondolhat mást a keresztségről, mint hogy az a névadás népszokása. Hitetlensége
éppen abban lesz akadállyá, hogy a keresztségben kapott
ajándék nagyságát felismerje s annak áldásában részesüljön.
Elutasító magatartása azonban nem menti fel Isten előtti
felelőssége alól.
Pál apostol arra figyelmezteti a kolosséi gyülekezetét, hogy
milyen nagy ajándékot jelent számukra a Krisztussal való
közösség, amelyre Isten a keresztség által elhívta őket. Ez a
figyelmeztetés ma nekünk szól.
Keresztségünk bekapcsol bennünket Krisztus halálába. Le
zárja életünknek egy olyan szakaszát, amelyben nem voltunk
Istené. Nem lehettünk biztosak életünkre vonatkozó akaratá
ban, nem reménykedhettünk szeretetében. Amikor a kereszt
ség által Isten elpecsételt magának, bűnbocsátó kegyelmével
ajándékozott meg, megváltottál sorába állított bennünket.
A nekünk megváltást szerző, értünk megfizető árat Krisztus
áldozati halálában kaptuk. Általa lettünk Isten gyermekei.
A keresztség bekapcsol bennünket Isten újjáteremtő hatal
mába. Az elkezdett munkát Isten folytatni akarja rajtunk.
Felénk hangzó szava és a benne bízó hit által nevel bennünket.
Egyre jobban megismerteti magát velünk. Szeretetével magá
hoz köt és kedvessé teszi számunkra akaratát. Mellénk áll
erejével, hogy a kísértésekben megállhassunk, győzni tudjunk
önmagunk önzésén, indulatain, szeretetlenségén. Szeretetével
alapot ad az életünknek. Megnyitja szemünket, hogy felismer
jük, nélküle csak a magunk törvényét követve élhetünk. Vá
gyaink, kívánságaink, félelmeink Isten akaratával ellentétes
utakra sodornak bennünket, nagyon sok szenvedést okozva
önmagunknak is és embertársainknak is.
Keresztségünk bekapcsol bennünket Krisztus feltámadásá
ba. Halál feletti győzelmének részeseivé tesz bennünket. Lehe
tővé teszi, hogy egész életünket abban a reménységben éljük,
hogy Isten szeretetétől a halál sem tud elválasztani bennünket.
Bár szenvedjük életrontó hatalmát, Isten kegyelme akkor is
velünk van, amikor meghaltunk, s szeretetének életre vivő
erejét feltámadásunk örömével éljük majd át. Ebben erősíte
nek bennünket ígéretei s mindaz, amit értünk tett. Mert Krisz
tus értünk halt meg és értünk támadt fel.
Az élet nyomorúságai között gyakran felvetődik a kérdés,
hogy igazán szeret-e bennünket Isten, gyermekeiként bánik-e
velünk? A kísértések bennünket sem kímélnek. Keresztségünk
azonban Isten elhívó szeretetének olyan jele az életünkön,
amelyből mindig újra bizonyosságot nyerhetünk: Isten Krisz
tushoz kapcsolta életünket, s az az akarata, hogy ismerjük
kegyelmét, bízzunk benne, s Krisztus által örök életet nyer
jünk.
i

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk! Te ismered erőtlenségünket. Tudod, hogy nélküled
mennyi félelem, aggodalmaskodás és reménytelenség gyötri életünket.
Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Keresztségünk tegye számunkra
bizonyossá, hogy egészen a tieid vagyunk, s a Krisztusban kapott
bünbocsánat öröme és az örök élet reménysége töltse be szívünket.
Amen.

H íradás K orinthusból
aztán kínlódhat vele. írhatja majd neki
a „könnyek levelét”. Dorgálhatja, int
heti, kitárhatja a szivét, elmondhatja a
szeretet himnuszát, a legszebbet, amit
valaha is emberi elme e tárgyban alko
tott; felhánytorgathatja szenvedéseit,
mutathatja sebeit, pattoghat, veszeked
het, tehet bármit, törököt fogott velük.
Mert ezek széthúzok, pártoskodók, vi
szályt szitok; pogány bíróhoz menhek
igazukért, elszeretik egymás feleségét;
a maguk elemózsiáját eszik az agapén,
oda se néznek, ha közben a másik az
éhkoppot nyeli.
Viaskodik velük és értük. Tudja,
hogy még nem szilárdultak meg ben
nük a jellem tartópillérei, s úgy inga
doznak jó és rossz között, ahogy a mér
leghinta jár fel s alá. Nincs gátlásrend
szer, mely akcióba lépve a tudat alján
tenné lehetetlenné a rossz cselekvését.
Ezek nem a Törvény gyermekei (bár
azok sem tudták betölteni a törvényt,
ha erkölcseik messze meg is haladták a
korinthusiakét). Akadnak ugyan itt is
sokan a Törvény gyermekei közül, Ale
xandria után itt a legnagyobb á zsidó
diaszpóra, velük is van baja elég, de az
másféle.
Gyűlnek, gyűlnek az emberek köré
je, hallgatják, hisznek neki, bíznak ben
ne. Botladoznak a maguk útján, de
már elfogadták az üzenetet. Pedig aki
ről ő beszél, az nem a görög értelemben
vett szépség képviselője; „fájdalmak
férfia” ő, sebek borítják és - ó borza
lom rágondolni is! - rabszolgák halálá
val halt, kereszten, és amíg a földön
járt, szegény volt, egyszerű, nem volt
hová a fejét lehajtania. A büszke patrí
ciusok, polgárok, bankárok, hajótulaj
donosok és kalmárok elfordulnak ele
inte. De közben mind többen döbben
nek rá (közülök és családtagjaik közül

Magyar László

is), hogy az élet nem harmónia, szép
ség, tökély és mérték, hanem kín és
gyötrelem, és könny, és súly és mázsa.
Az pedig, aki a messzi Jeruzsálemben
meghalt a kereszten, az megszentelte
szenvedéseinket, lehajol hozzánk, osz
tozik sorsunkban, bűneinket elvette, és
elfogad bennünket úgy, amilyenek va
gyunk. Nem hagy magunkra. De hát
miért szeret? Miéri osztozik bánataink
ban? Mi köze a bűneinkhez? És egyálta
lán mi köze az emberekhez? Miért halt
meg értük? Hogy is lehetne ezt megérte
ni, hiszen a görög isteneknek eszük ágá
ban sem volt senkiért sem meghalni, ezt
senki sem várta tőlük, a saját zárt vilá
gukban éltek, ahonnan a földi lakók
közé. csak akkor tévedtek, ha akartak
tőlük valamit. A földi lakók sorsát kü
lönben sem ők tartották kézben, hanem
a végzet, amelynek a párkák fonták
fonalát.
De hát ki az az Isten, akinek fontos
az ember? Aki nem fordul el undorral
ettől a nyüzsgő hangyabolytól, nem ir
tózik a törvényét betölteni képtelen te
remtménytől?
Róla beszél a keletről jött ember. És
Fiáról, a Megfeszítettről. Amit mond,
merőben új. Örömhír. A végtelen, a
mindent legyőző, a halálnál is erősebb
szeretet híre.
Felkapja fejét a fanyalgó patrícius is.
Odafigyel a paloták lakója. És odahú
zódnak az elesettek, a szegények, a be
tegek. Mégis olyan nehéz változtatni az
életükön. Önmagukon. Győzködhet
velük az a törékeny termetű, fürge és
fáradhatatlan kis ember.

*

Korinthus ma holt város. Romvi
dék. De ez a város holtában is fecseg,
ez nem őriz titkot, beszédes kövei min
dig új meg új értesüléseket súgnak a

régészek fülébe. Néhány évtizeddel ez
előtt itt találták meg azt a feliratos kö
vet, mely Claudius császár üdvözletét
vitte barátjának Gailiónak, Korinthus
prokonzulának. Gallio az 52-es évben
töltötte be ezt a hivatalt, bizonyossá
vált tehát, hogy Pált 52 tavaszán vitték
elébe a zsinagóga vezetői, zavarkeltéssei vádolva őt; ám Gallio elhárította a
vádat, el az ítélkezést. Ami egy népcso
port, egy felekezet belügye, abba ő nem
szól bele. Könnyed és nagyvonalú,
nemhiába a költő-filozófus, a sztoikus
Seneca testvérbátyja. A megtalált kő
bizonyossá tette Gallio konzulságának
évét, ez az időbeli támpont megkönnyí
tette az eligazodást Pál életrajzának
kronológiájában is. Az agorán ott a
rostrum (görögül: béma), á szószék,
ahonnan Pál szólt a város népéhez.
Gallio is itt ülhetett, amikor az apostolt
elébe vezették. Hatott-e rá a szava? Senecát, az öccsét, titkos keresztyénnek
tartották...
A rostrumon márványtábla: „Ezért
nem csüggedünk, hanem ha a külső em
berünk felemésztődik is, a belső mégis
napról napra újul. Mert ez a mi pillanat
nyi könnyű szenvedésünk minden mérté
ket meghaladó nagy örök dicsőséget sze- 1
réz nekünk; mivel mi nem a láthatókra
nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok
ellenben örökkévalók.” (2Kor 4,16-18.)
Apollón dór oszlopai alkonyi fény
ben izzanak. A rostrum szerény már
ványtáblájának sorai szikráznak a reg
geli napsütésben.
A mai kikötővárosba vivő úton - mint
görög földön mindenfelé - kis kőaszta
lon apró kápolna áll. Fából faragott,
nem nagyobb babaháznál. Aprócska
ikon van benne, előtte mécs vagy gyertyá, a kőasztalon mindig ott a friss virág.
Hozhattak, bármi vihart a történelem
vad orkánjai, ez a virág kétezer év óta
nem hervadt el.
Bozóky Éva

Számítanak ránk!
A konfirmációm után mint
sok fiatal, én is elhagytam a gyü
lekezetét. Tanultam és éltem a
fiatalok megszokott életét.
Nyolc év telt el így, míg egyszer
egy fiatal barátom beszélt nekem
Jézus Krisztusról. Nem volt
evangélikus, de a lelkészemhez
küldött, hogy bepótolva az el
mulasztott éveket igyekezzek ke
resztyén emberré lenni. Megfo
gadtam a tanácsát és amilyen
gyorsan elszakadtam, olyan
gyorsan bekapcsolódtam a gyü
lekezet életébe. Sőt ennél több is
történt: bibliaolvasó, Jézus
Krisztusra figyelő ember lettem.
Lelkészemmel való beszélgetés
során Isten megmutatta, hogy
jelentkeznem kell a Teológiára.
Most készülök a felvételire.
Legkedvesebb órám az ifjúsági

M inden tavasszal a tavaszi
szünetben ‘elmegyünk a konfir
m andusokkal
kirándulásra.
A hangulat nagyszerű azon a
három napon. Ilyenkor mind
nyájan közelebb kerülünk egy
máshoz, segítve ezzel a még
fiatalabbak beilleszkedését. Fő
feladatunk a m ost konfirmál
tak m egtartása és az elszéledt
tagok összegyűjtése.
Közülünk néhányan szívesen
látogatják a szomszédos gyüle
kezetek ifjúsági alkalmait. Ez
figyelemreméltó dolog és széle
síteni, általánosítani kellene,
mert sokat tanulnánk mi is, és
ami szintén fontos, új barátsá
gok születnének, ami által Is
tenhez kerülünk közelebb.
Gyülekezetünk énekkarának
jó részét ifjúsági tagok alkot-

A rákospalotai ifjúság serdülő csoportja

óra. Az ifjúsági szobában tartjuk,
melyetekét éve alakítottunk ki.
Az összejöveteleket általában
lelkipásztorunk, Bolla Árpád
vezeti, néha azonban egyik
másik ifjú veszi át a szerepét.
M inden alkalommal sokat éne
kelünk gitár kísérettel. G yakran
szolgálunk gitáros énekkel az is
tentiszteleteken, a gyermekbib!lia körökön és a szeretetvendégségeken.
* A gitározásnak van jövője ná
lunk, hiszen m ár jelentkeztek
utódok, akiket szívesen okta
tunk. Az ifjúsági órák végén
mindig sokat játszunk. Mivel
sok igen fiatal van közöttünk,
nem is lehet csodálkozni azon,
hogy néhányan a beszélgetés
alatt is a játékra koncentrálnak.
Az ő'hívő személyiségük ki
alakításában is nagy szerepet já t
szik a Gyenesdiáson nyaranta
megrendezésre kerülő ifjúsági
konferencia.

ják, kik igen lelkesen végzik
szolgálatukat. Részt vettünk
Kiskőrösön az Országos Ének
kari Találkozón. Gyülekeze
tünk legtöbbet foglalkoztatott
kántora szintén ifjúsági tag.
A felnőttek megbecsülik a
fiatalokat, szám ítanak ránk,
ezért közülünk kettőt m ár be
választottak a presbitériumba.
Van ifjúsági közösségünkben
egy 7 fős lelkes csoport. Ők
azok, akik ha tehetik, mindig
ott vannak az ifjúsági órán,
szervezik a szolgálatokat, amin
természetesen részt is vesznek.
Rájuk mindig lehet számítani.
M inden feltétel adott, hogy
elinduljunk azon az úton, me
lyet Isten m utat nekünk. Ha
nem látnánk meg ezt az utat,
csak kém ünk kell naponként
megújuló imádságban és Ő rá
vezet m indnyájunkat.
Sikter János

JÚLIUSI KRÓNIKA
45 0 éve,
1536. jú liu s 12-én h a lt m eg B alesben R O T 
T E R D A M I E R A S M U S , a n ém etalföldi
nagy h u m a n ista tu d ó s, filológus, író. 1469ben született R o tte rd a m b a n . R o k o n a i u n 
szolására 1492-ben szerzetesi fo g a d a lm a t
tett, am ely alól a p á p a késő b b felo ld o tta.
P árizsban lett egyetem ista (1495). E zu tán
felváltva A n g liáb an , F ra n c ia o rsz á g b a n és
O laszországban élt. 1550-ben je le n t m eg a
latin m o n d á so k gyűjtem énye, a z A d ag io ,
m ely egy csa p á sra híressé te tte E rasm u st.
1514-ben B aselben telepedett le. I tt é lte fény
k o rá t 1516-18 k ö z ö tti években.

m á rc iu s 28: á n lett F ra n c o S pan y o lo rszág
u ra , és fasiszta d ik ta tú r á t v e z e te tt be.

175 éve,
1811. jú liu s 18-áii sz ü le te tt K o m á ro m b a n
W A G N E R JÁ N O S b elg y ó g y á sz professzor.
D ip lo m á já t P écsett sz erezte (1845), majd
g y ak o rló o rv o s le tt P e ste n , a h o l a z O rvosegyesület titk á ra , m a jd e ln ö k e is vo lt. 1847től v o lt a z orv o si ta n fo ly a m ta n á r a . A hazai
k lin ik u m egyik m e g te re m tő je . 1899. ja n u á r
2 -án h a lt m eg B u d a p e ste n .

3 5 0 éve,
25 éve,
1961. jú liu s 16-án h a lt m eg B uda p esten BÓ 
K A Y JÁ N O S író. 1892. jú liu s 10-én szüle
tett. Jo g o t ta n u lt, m ajd tö b b á llást tö ltö tt be
k ü lö n b ö ző h elyeken. T ag ja v o lt a K isfaludyés a P etőfi-társaságnak. 1915-től fo rd ítá sa i is
m egjelentek. A 30-as, 40-es évek sikeres szín
m ű író ja volt. R egényei, elbeszélései, vígjáté
kai jelezték írói tehetségét.

50 éve,
1936. jú liu s 17-én ro b b a n t ki a S P A N Y O L
P O L G Á R H Á B O R Ú . M ég fe b ru á r 16-án a
spanyol országos választáso k o n g y ő zö tt a
n ép fro n t, és hozzákezdhettek a re fo rm o k
végrehajtásához. A F ra n c o vezette fasiszta
k a to n a i felkelés a z o n b an m e g állíto tta ezt a
fejlődési folyam atot. N ém etország és O lasz
ország is tá m o g a tta F ra n c ó t, a fra n c iá k és az
angolok nem av a tk o z ta k be. A S zovjetunió,
látv a a helyzet veszélyét, sz eptem berben m á r
segítséget is n y ú jto tt-a k ö z tá rsa sá g ia k n a k .
N em zetközi - k ö ztü k m ag y ar - ö n k éntesek
is részt vettek a p o lg á rh á b o rú b a n . 1939.

1636. jú liu s 2 0 -án s z ü le te tt Szepesbélán
P O P R Á D I Á D Á M e v a n g é lik u s lelkész.
E perjesen és W itte n b e rg b e n v o lt d iá k . A m i
k o r h a z a jö tt, S zep esb élán le tt m áso d p ap
(1668). In n e n az o n b a n . 1672-ben elűzték.
A lá írta a k ü lfö ld re tá v o z á s kötelezvényét.
N é m e to rsz á g b a n élt 1682-ig, a m ik o r hazajö
h e te tt. J J á rtfá n le tt fő k á p lá n h a lá lá ig , 1692.
m á rc iu s 9-ig.

125 éve,
1861. jú liu s 2 0 -á n h a lt m eg P ozsonyban
SZTROM SZKY
FERENC
SÁM U EL
evangélikus p ü sp ö k . 1792. jú liu s 12-én szüle
te tt. G y ő rb e n , P o z so n y b a n , T ü b ingenben
v o lt d iá k . K á p lá n B rü n n b e n (1817), majd
d ia k ó n u s L e m b e rg b e n (1819). E z u tá n lelkész
le tt a sziléziai H ille rsd o rfb a n (1823). Innen
h a z a té rt és R a jk a lelkésze le tt (1827). Ezután
P o z so n y b a h ív tá k (1829), a h o l p ü s p ö k k é vá
la s z to ttá k (1835). 1850-ben a k o rm á n y fel
fü ggesztette h iv a ta lá b ó l, a m it c s a k 10 év
m ú lv a k a p o tt vissza, d e kevéssel h a lá la előtt
ö n k é n t le m o n d o tt h iv a ta lá ró l.

Detre János
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„v á l a s z d a z é l e t e t ,
H O G Y ÉLH ESS...!”

V____________________________________________________

DR. DAHLGREN
LVSZ-TITKÁR LÁTOGATÁSA

J

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZI
ELNÖKSÉG ÜLÉSE

Június 19-26. között látogatást
A M agyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége június 26-án
tett egyházunkban dr. Samuel
ülést tartott. Részletes jelentéseket hallgatott meg a Budai Szeretet
Dahlgren, a Lutheránus Világszö
otthonban folyó, nagyméretű renoválási m unkálatok jelenlegi
vetség Európa-titkára.
Látogatása során felkereste ott állásáról és a további feladatokról.
Tárgyalta az Elnökség a Teológiai Akadém ia halaszthatatlan
honában dr. Káldy Zoltán püspök
elnököt, az LVSZ elnökét. T alálko- ná vált bővítése ügyét, és döntést hozott egy új akadém iai épület
zott és megbeszélést folytatott hiva részletes terveinek elkészítéséről, költség-előirányzatáról, vala
talában drNagy Gyula püspökkel. m int a szükséges, sokmilliós anyagi fedezet biztosításáról. Az elRészt vett a Teológiai Akadémia nökségnilés ezenkívül más, országos egyházi vonatkozású ügyek
évzáró ülésén, és a hétvégén igehir kel és személyi kérdésekkel foglalkozott.
dető szolgálatot végzett a pécsi gyü
lekezetben. Meglátogatta a Budai
Szeretetotthonok központját is, és
jelen volt az LVSZ budapesti nem
zetközi konzultációján.
Dr. Dahlgren látogatása újabb
jele a Lutheránus Világszövetség
és egyházunk nagyon jó kapcsola
tának, amint ez kifejezésre jutott
Gunnar Stálsett főtitkár nemrég
Az Evangélikus Teológiai Akadém ia Tanári K ara június 27-én
Budapesten tett hivatalos látoga tarto tt kari ülésén egyhangúlag dr. Cserháti Sándort., az újszövet
tása során is.
ségi teológiai tanszék professzorát választotta meg dékánnak az
1986/87. tanévre.
Az Akadém ia rendje szerint a jövő tanévben a prodékáni tiszt
séget dr. Vámos József professzor tölti be. A jegyzői tisztségre
Szabóné M átrai Marianna lelkésznő, a Teológus O tthon igazgatóhelyettese kapott megbízást.

A Bibliából vett mondat szinte mindenkinek ismerős. De
emlékszünk talán arra is, hogy a Keresztyén Békekonferencia
legutóbbi gyűlésének főtémája is volt. Néhány olvasónak
talán a tartalom is ismerős lesz, nemrégen hasonló formában
egy egyházi ülésen hangzott el. Voltaképpen ez az írás az
említett konferencia témájának újbóli átgondolása szeretne
lenni, mert meggyőződésem, hogy azóta még izgalmasabb és
időszerűbb lett: válaszd az életet.
Ha valamikor, akkor ma döntő felebarát, a közösség szolgálata is.
üzenetet hordoz ez az ige egyhá Ezzel pedig benne vagyunk a tár
zunk, sőt világunk számára is. sadalmi életünk sűrűjében.
„Eléd adtam ma az életet és a jót,
Szolgálatunk a család védelme
de a halált és a rosszat is” - olvas is. Amikor a megkötött házassá
suk, ezután következik a felszólí gok egyharmadát elválasztják, ez
tás: válaszd az életet. De mit is óriási szolgálat. Amikor néhányan
jelent igénk teljes szélességében és „új megoldásokon” törik fejüket,
mélységében?
ki kell mondanunk: a teljes élethez
Küzdj az életért - hangozhatna hozzátartozik két ember életkö
felszólítása első fogalmazásban. zössége, „boldogulása”, gyerme
Adatok sokaságával lehetne bizo kek vállalásával.
nyítani, hogy világunk ma igazán
Szolgálatunk a munka becsületé
döntés előtt áll az élet és halál kér nek helyreállítása is. A komolyan
désében. 200 atombomba bősége vett munkaidő és a tartalmas sza
sen elegendő volna a katasztrófá badidő gazdagítják az életet iga
hoz. Ezzel szemben 50 000 ilyen zán. Gazdasági életünkben nem
bomba ál] készén és bevethetőén. csak új utak keresése a fontos, ha
Az atomhatalmak évente mintegy nem a nyolc óra becsületes ledol
6-700 milliárd dollárt költenek gozása is. Mi keresztyének milyen
fegyverkezésre, más világrészeken példák vagyunk e téren?
emberek hálnak éhen. A félelmes
Társadalmi szolgálatunk a ve
adatokból rengeteg van, legyen szélyeztetettek védelme is: az egye
elég ennyi.
dül maradt idősekért, a veszélybe
Ebben a feszült helyzetben em sodródott fiatalokért, a szenvedé
beriségünk öröme, a békés kará lyek rabjaiért egyaránt mindent
csony jelképe volt a tavalyi genfi meg kell tennünk. De veszélyben
kézfogás. Ezért aggódunk viszont van környezetünk is, vizünk és le
napjainkban és kérjük a két nagy vegőnk is. Az életet szolgálni
hatalom vezetőit, folytassák a tár . mindezekben együtt felelős maga
gyalásokat. A KBK magyar hoz tartást jelent.
zászólásában olvasható: „Kérjük a
Fogadd el az életet - lehetne fo
világ atomhatalmainak kormá galmazni végül is a bibliai igét.
nyait, ne tekintsék íjnagukat a tör Mert ez a mondat nekünk Isten
ténelem igazságszolgáltató felkent szava és azt jelenti: Isten az élet.
jeinek, ne vállalják a jóvátehetetlen Ezért olvassuk a szakaszban to
folyamat beindítását.” Különösen vább: „tartsd meg parancsolatait,
is aggasztó számunkra, hogy egye akkor élni fogsz... de ha elfordul
sek még ma is elrettentésről beszél szíved, menthetetlenül elvesztek.”
nek ebben a kérdésben, másrészt, Ezen a ponton azonban még to
hogy a fegyverkezést ki akarják vább kell lépnünk, át kell lépnünk
az Újszövetség talajára is. „.. .meg
terjeszteni a világűrre is.
Ha valamikor, itt igazán idősze jelent az élet... ezért hirdetjük nek
rű az ige: válaszd az életet. Még tek is az örök életet...” A bűn és
súlyosabb, ha a folytatásra is figye halál világába felragyogott az élet
lünk: „hogy élhess te és utódaid fénye Jézus Krisztusban, aki azt
is.” Imádkozzunk és tegyünk meg mondotta küldetéséről: „azért jöt
mindent a békéért, gondolataink, tem, hogy életük legyen, sőt bőség
szavaink egyesüljenek egy nagy fo ben éljenek”.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy
lyamba, sőt legyenek tengerré a
Krisztus
önmagát adta életünkért,
békeszerető emberek gondolatai
akkor
lesz
igazán világos, hogy a
val és tetteivel.
„válaszd
az
életet” - voltaképpen
Szolgáld az életet - fogalmazha
tó másodszorra a bibliai mondat: számunkra ezt jelenti: válaszd
válaszd az életet. Az igazi keresz Krisztust, az életet. Akkor ez a szó
tyén élet szolgálat. Jó lenne eljutni alapjában hitre hív, sőt Krisztus
odáig, hogy egyházunk minden melletti döntésre, arra, hogy igéjé
tagja felelős szolgálatban is élne. ből élve, úrvícsorázó, imádkozó,
Bárcsak látnánk, hogy az evangéli őt követő életet éljünk. Ez olyan
um ügye nem egyszerűen a papok „választás”, ami a gyülekezetnek
feladata. Isten szeretete mindig igazán életet, újulást hoz és jelent.
szolgálatba is állít. A keresztyén Isten adja, hogy a „válaszd az éle
élet két üteme: elfogadás - tovább tet” felszólításra a gyülekezet így
válaszoljon: „nekem az élet Krisz
adás.
De ugyanilyen komolyan kell tus.” .
íme, az élet egyszerre jelenti szá
vennünk a mindennapi életben
való szolgálatot is. „Életünk leg munkra a keresztyén hívő élőjét, a
magasabb rendű törvényének az mindennapi, társadalmi életünket,
önmegtartás látszik. Ez azonban sőt világunk életét és békéjét is,
elválaszthatatlanul.
hamis. Az élet legmagasabb rendű egymástól
törvénye a másik életének megtar Mindezt együtt jelenti számunkra
tása. Az én a te-ben teljesedik.” feszültségteljes napjainkban, ami
Martin Luther King írta ezeket a kor szinte minden viszonylatban
szavakat, aki az idén lenne 57 éves. élet-halál kérdéséről van szó: vá
S igaza van, az élet szolgálata a laszd az életet.

H o g y adhassunk: kapnunk k e ll először. M ie lő t t
ir g a lm a s s á g o t g y a k o r o lh a tn á n k , e lő b b n e k ü n k
k e ll ir g a lm a s s á g o t n y e r n ü n k a z Is te n tő l. N e m m i
te s s z ü k le a z e ls ő k ö v e t. N e m a b á r á n y k e r e s i
m e g a p á s z to r t, h a n e m a p á s z t o r a b á r á n y t.
A jó c s e le k e d e t te h á t n e m a r r a v a ló , h o g y v e le
v a la m it is e lé r jü n k Is te n n é l. M e r t a m in k v a n , a z t
m in d é r d e m ü n k n é lk ü l k a p ju k a z Is te n tő l.
D e v is z o n t a jó c s e le k e d e t ig a z o ló je g y is - m in t
a le v é lr e ü tö tt p e c s é t - , m e ly b iz o n y o s s á te s z ,
h o g y a h ite m ig a z i. (L u th e r )

DÉKÁNVÁLASZTÁS
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

DR. LEKAI LÁSZLÓ
BÍBOROS-ÉRSEK
HALÁLA

D r. Lékai László esztergomi bíboros-érsek, a M agyar
R óm ai K atolikus Püspöki K ar elnöke, június 30-án, életé
nek 77. évében hazatért mennyei U rához. Életére, pásztori
lelkületére, az egyház és állam közötti jó viszony kialakítá
sában és elmélyítésében végzett szolgálatára hálával gondol
nak egyházunk lelkészei és hívei is. Szeretete, ökum enikus
"lelkülete példam utató volt m inden keresztyén hívő szám ára.
Dr. K áldy Z oltán püspök-elnök és dr. Nagy Gyula püs
pök július 1-én táviratban fejezték ki egyházunk mély rész
vétét dr. Lékai László bíboros-érsek halá{a alkalm ából.
Dr. Lékai László bíboros-érsek m éltatására lapunk ké
sőbbi szám ában visszatérünk.

így kezdődött
r . Euthikosz,
az európai . . . . ’
i
, ,
aki elaludt az
keresztyenseg isten tiszteleten
- hol tart ma?
ApCsel 20,1-16
Lehet, hogy a hosszú prédikáció
és a napi fárasztó munka okozta,
hogy Euthikosz elaludt Pál prédi
kációja közben. Ám a fontosabb
arra gondolni, mikor valaki (so
kan!) lelki közönyből „alszik” egy
rövid prédikáció alatt is. Gyakran
hangzik a kérés: „legyen rövid a
prédikáció”, ámde akinek a prédi
káció az Isten beszéde, a lélek ke
nyere - azt nem az izgatja elsősor
ban, hogy rövid legyen... Az alvás
negatív szerepet kap pl. Nagycsü
törtök éjszakáján, még a három
kiválasztott tanítvány sem hajlan
dó virrasztani Jézussal... Mi az al
vás? Belemerülés az élet örömeibe,
gondjaiba, az „alvó” nem hallja az
Igét. Sem intését, sem vigasztalááát.
Ébren vagyunk-e bensőleg ige
olvasás vagy igehallgatás közben?
Efezus 5,14-ben ezt a figyelmezte
tést kapjuk: „Ébredj fel, aki al
szol?. A biológiai alvás hasznos,
de a lelki alvás végzetes lehet. Az
„alvó” egy elképzelt álomvilágban
él. Nem ismeri a valóságos élő Is
tent, Ábrahám, Izsák és Jákob Is
tenét. Képzelt Istene van. A való
ságos Isten nem olyan, ahogyan ő
elképzeli.
Az „alvó” ember saját magát
sem ismeri. Jónak, igaznak, szép
nek álmodja magát. De más az
álom és más a valóság. Az Ige a
valóságra akar minket ébreszteni.

Gondoljon a gyülekezet arra is
hogy az igehirdetőnek éber, aktív
hallgatókra van szüksége. Van ak
tív igehallgatás, de van, hogy valaki
nyitott szemmel is alszik a prédiká
ció közben. És ez bénitólag hat sok
szór az igehirdetőre is. Érzi, hogy
szava pusztába kiáltó szó marad.
Igénk szerint Euthikosz leesik és
meghal, de Pál feltámasztja. A fel
támasztás eseménye nem szenzá
cióként van leírva, hanem mint va
lami „természetes” esemény a gyű
lekezetben. Nincs különös hang
súly afcon sem, hogy Pálnak milyen
rendkívüli csodatevő hatalma, ké
pessége van. Képzelhető, hogy a
gyülekezetben mekkora megdob
benést és zavart okozott a fiatal
ember halála. A feltámasztás célja
éppen az volt, hogy a gyülekezet
megnyugodjon. Ezt tárja elénk a
12. vers: „A fiút pedig élve hozták
fel, és egészen megvigasztalódtak
Az Apostolok cselekedeteiről
szóló könyv Jézus közelségét mu
tatja. Az O közelségében „termé
szetes” a feltámadás is. Itt más
erők működnék. Nem is a szenzá
dón van a hangsúly. Arra is gon
dőlnünk kell, hogy Euthikosz testi
feltámasztása nem nagyobb csoda
mint a hitrejutás, vagyis az Ige ál
tál való benső „feltámadás”.
Ez utóbbira van szükséged neked
is, kedves olvasó.
G á n cs A la d á r

Ez nem verseny volt...

Egyre több énekkar
Hagyománynak tekinthető, hogy
évenként visszatérően egy-egy kora
nyári vasárnapon találkozót adnak
egymásnak a Pest megyei egyház
megyében szolgáló énekkarok.
Mindig más gyülekezet ad otthont
a találkozásra. így volt ez az idén is.
Június 1-én délután Vácott volt
az egyházmegye egyik legkiemel
kedőbb alkalma. Énekkari talál
kozóra gyülekezett 15 gyülekeze
tünk 17 énekkara. A találkozóra 2
énekkarral több jött el, mint tavaly
Domonyba.
Az egymás örömére végzett
éneklés szolgálatát a házigazda vá
ciak nyitották meg. Majd a kóru
son felcsendült a csomádi gyerekek
éneke. Utánuk sorban énekeltek a
domonyiak, vácegresiek, ikladiak,
vecsésiek, dunaharasztiak, maglódiak, fótiak, albertiek és pilisiek.
Új színfoltja yolt a találkozónak a
pilisi fiatalok felsorakozása az ol
tár elé. Majd az irsai gyerekek éne
ke és a 2 klarinétos fiú muzsikája
lopta be magát a hallgatóság szívé
be. Hallottuk az irsai felnőttek
énekét, a péceliek kórusát és a
nagytarcsai énekkart. A sort a
nagytárcsái fiatalok Jubilate kara
és éneke zárta.
Keveházi László esperessel
együtt állapíthatta meg a hallgató
ság a fejlődést. Úgy láttuk, színvo
nal tekintetében is, de minőségileg
is - nemcsak számbelileg - lett
„több” az énekkar az egyházme
gyében.
Tudjuk, hogy kitartó gyakorlás
van egy-egy kórusmű előadása
mögött. S ahogyan elnéztem az
énekesek kezét, láttam, hogy so
kuk keze mennyire kidolgozott,
nehéz kéz volt. Kapát fogott, kala
pácsot szorított még előző nap. Le
het az is, hogy nem mindenki is
merte a kottát. De egy-egy munka
nap estéjén megtartott szólampró
ba nemcsak a szívükbe lopta a me
lódiát, hanem éneklésük a szivük
ből hozhatta elő a hála szavát.
S ezt tette a váci templomban is oly
kedvessé valamennyi kórus szolgá
latát.
Ennek az énekkari találkozónak
, új színfoltja volt az, hogy eljöttek
a fiatalok és a gyerekek is. Nem
csak Nagytarcsáról, ahol a Jubila-

te-kórus magas szintű énekkultú
ráját már az előző találkozókon is
megcsodálhattuk. Vácott énekel
tek a pilisi Effata-kórus fiataljai, az
irsai és csomádi gyerekek is. Öröm
volt látni, hogy egyre több fiatal
csatlakozott az idősebb énekkaro
sokhoz.
Itt Vácott is meggyőződhettünk
arról, hogy a gyülekezetek szerete
te és áldozatkészsége nélkül nem
énekelhetett volna összesen 370
kórustag!
Házigazdaként a váci gyülekezet
éreztette a vendégekkel a szeretetét. Lelkészük, Bachát István fiata
los lendülettel tartotta kezében az
egész találkozó lebonyolítását.
Előre elkészített üléstervvel a kezé
ben vezetett helyére mindenkit.
S bár kinn szakadt a várva várt eső
- amit nem a találkozóra vártunk,
hanem szikkadt földjeinkre, kert
jeinkre áhítottunk -, de a templom
mindenkit befogadott és élmény
nyel ajándékozott meg: a Szentlé
lek üdítő zápora vidámított itt
időst, ifjat! Ezt az élményt a váciak
vendéglátása és kedvessége tette
sokáig emlékezetessé annak, aki
ebben részesülhetett.
Keveházi esperes igehirdetése
(Fii 2,5-11) helyezte minden éne
kelni szerető szívére, hogy az tud
szépen, helyesen, jól énekelni, aki
hiszi és elfogadja Jézus Krisztus
szolgálatát. - Ekkor gondolatban
végigfutottam azok névsorán, akik
karvezetőként álltak a kórusok
előtt. Lelkészek, lelkésznék mellett
láttam vezényelni pedagógust,
munkást és másokat, akiknek nem
tudom a foglalkozását. Azt tu
dom, hogy nem hivatásos muzsi
kusok, de szeretik az éneklés szol
gálatát. Kodály, Kapi Gyula, Rezessy, Gárdonyi, Bach, Liszt és
mások műveivel dicsérték az Is
tent. Elfogadva Krisztus szolgála
tát.
Ez nem verseny volt. Nem volt zsűri.
Díjkiosztás, értékelés sem volt. De
a találkozó végén eggyé vált a 17
„sereg”, és zengték a kánont^ „Ó,
adj néküiik Jézus békét” (588 éne
künk). S amikor eljött a búcsúzás
órája, az indulóban lévő autóbuszok
utasai előre néztek: viszontlátásra
jövőre Ikladon!
Detre János
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Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez annak szellemétől. Jézus maga is egyszerre ellensége
és barátja a törvénynek, ellensége a törvény betűje
nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” Ef 2,8.
VASÁRNAP „Tégy csodát híveddel, mert te megsza nek, de barátja az erkölcs szellemének. így hirdeti
badítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek.” Zsolt. egyszerre az evangélium szabadságát, és azt, hogy
17,7 (Jn 17,26 - Lk 5,1-11 - Zsolt 54). Van kihez •törvényt betölteni jött. Ezt viszont csak alázatos
menekülnünk bűneink terhével. Hiszen nem minden élettel lehet nekünk gyakorolnunk!
ki hallgat meg bennünket. Nem mindenkihez mehe CSÜTÖRTÖK „Hittem, ha így szólok is: Igen nyomo
tünk bajaink orvoslására. Nem mindenki vár tárt rult vagyok!” Zsolt 116,10 (Zsid 13,9 - 1 Kir
karokkal, hogy terheinket cipelje. De van Valaki, aki 19,19—21 - Jn 3,14-21). Nincs olyan ember, aki
megszabadít, ha hozzá menekülünk... A Hozzá kö- valamiben, vagy valakiben ne hinne. .Bennünket az
nyörgővel ma is csodát tesz az Isten, mert „Az Úr zal ajándékozott meg Isten, Szentlelke által, hogy mi
minden nyomorúságunk, bűnünk ellenére az Ur Jé
csodásán működik, de útja rejtve van...”.
HÉTFŐ „Megprancsoltam néked, hogy légy erős és zus Krisztusra bízhatjuk életünket. Nyomorultak
bátor4’. Józs 1,19 (Zsid 10,35 - Lk 14,25—33 - Jn vagyunk. Ez igy igaz! Viszont van bűnbocsánatunk
2,13-22). Józsué egy népet kellett, hogy vezessen... Abban, ki életét adta érettünk.” Hiszem, Istennek
Ránk emberek, gyülekezet bízattak, hogy őket ve országát. Krisztusomnak szent egyházát, És bűneim
zessük Jé^us Krisztus útján. Ehhez erő, bátorság bocsánatát!” (251 ének,8. vers.)
kell. Sok a kísértés, a megaláztatás. Viszont misszi PÉNTEK „Amikor az Úr ítél minket, akkor nevel
ónkban miénk az ígéret, aki elküldött a szolgálatra, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk.” 1 kor 11,32
az meg is erősít és bátorságot ad. „Vezess Jézusunk, (Ézs 26,8 - Ez 2,3-8/a - Jn 3,22-30). Sok mindenben
merre indulunk...” - Vele valóban erőt nyerünk és különbözünk, sok minden elválaszt, más és más az
életútunk, egyben azonban mindannyian egyformák
bátran szembeszállunk minden kísértéssel.
vagyunk: mindannyiunkat Isten ítél. Nincs ember,
KEDD „Mi pedig valamennyien az 0 teljességéből
kaptunk kegyelmet kegyelemre.” Jn 1,16 (Zsolt 33.2 aki ezt elkerülhetné. Bármit vall, bárhova tartozik,
- 2 Thessz 3,1-5 - Jn 2,23-25). Amiből élünk, amit bárhonnan jött - Isten ítélete elkerülhetetlen. Nincs
napról napra tapasztalunk, átélünk, az éjetünkben kiskapu, nincs kiút - szmot kell adni! ítélete nevelő
nem m4s, mint Isten megtartó kegyelme, És mi min eszköz, gyeplő, mellyel tartani akar az igaz úton
denre elég... Reményik Sándor érzett erre rá versé Azt bünteti, kit szeret.!. Ezért érezhetem magamon
ben: „Akkor - magától - szűnik a vihar, Akkor Isten ítéletét.
magától - minden elcsitul, Akkor magától - éled a SZOMBAT „Taníts engem helyes értelemre és isme
remény, Álomfáidnak minden aranyágán I Csak retre.” Zsolt 119,66. (Jn 6,29 - Mt 19, 27-30 - Jn
úgy magától - friss gyümölcs terem. Ez a magától: 3,31-36). Krisztust megismerni - ez a keresztyén
ember életcélja. Megismerni Őt annak, Aki ő valójá
ez a KEGYELEM. Ugye megtapasztaltad????
ban. Annak az ismeretére eljutni, hogy Ő mit tett
SZERDA „Keressétek az Urat mind, akik alázatosan
éltek a földön, és teljesítitek a törvényt! Törekedje érettem - ez az igazi értelem és.a teljes ismeret. Ezt
tek az igazságra, törekedjetek az alázatra!” Zof 2,3 nem lehet tudással, szorgalommal elérni. Ezt nem
(Lk 1,53-2 Kor 8,-10—15 —Jn 3,1-13). Isten törvé lehet megszerezni - ez ajándék, mely felülről való.
nyét szívünkbe írta. Lehet a törvényt tudni, mint elhittük es megismertük, hogy Te vagy a Krisztus,
jogtudós, tételesen - de szellemétől idegennek ma az élő Istennek Fia.”
Solymár Péter
radni. És lehet tételes tudás nélkül áthatva lenni

Közmondások az Ige fényében

Egy fecske nem csinál nyarat
Ennek a közmondásnak az
éle eredetileg az elsietett lelkese
dés, a felszínes, alaptalan váradalmak ellen irányul. Aiszópósz, a Krisztus előtti VI. szá
zadban élt, meséiről híres író
egyik történetében található a
közmondás eredete. A 304. szá
mú történet arról szól, hogy a
tékozló ifjú, aki mindenéből ki
fogyott, az első fecske láttán
utolsó kabátját is eladja, m ond
ván, hogy úgyis jön m á r a nyár.
Ám a nyár helyett még tavaszi
fagy következik, a fecske is el
pusztul és a didergő tékozló ifjú
mérgében haragos szavakat zú

„Elmondok
egy történetet”
Egyik lelkész barátomtól hallot
tam ezt a történetet, amely vele sze
mélyesen megtörtént. Fiatal lelkész
ként egy olyan gyülekezetbe került,
ahol az „egyke” volt a jellemző a
családokban, a falusi gyülekezet
ben. Ezen az áldatlan állapoton sze
retett volna a lelkész segíteni.
Dörgedelmes
prédikációkban
ostromolta a gyülekezete tagjait. Ki
hal az egyház, elpusztul a nemzet,
ha családonként csak 1 gyermeket
hajlandók vállalni a szülők. Hiszen
minden harmadik gyermek a termé
szetes szaporulat. Kettő csak a meg
haló szülőket pótolja, ez még nem
jelent létszámbeli gyarapodást.
Egy ilyen istentiszteleti igehirde
tés után az idős, tapasztalt kurátor,
a templomból kijövet megszólítja a
lelkészt: „Tisztelendő úr, ha meg
nem sértem, szabad valamit monda
nom?” - Csak egész bátran, kurátor
úr! - mondja a lelkész és várakozóan
tekint az idős parasztemberre. „Ko
rán lesz ez a beszéd még Tisztelendő
úr - nem gondolja?” Ezzel a témát
a kurátor be is fejezte. Egy szó to
vábbi magyarázatot sem adott a
lelkésznek, akiben benne maradt ez
a szó: „Korán lesz még”.
Teltek, múltak az évek. A lelkész
családnál is jelentkezett már több
ízben a gyermekáldás. Amikor a
lelkész az 5. gyermekét keresztelte és
jöttek kifelé a hivek a templomból,
az öreg kurátornak megint volt
mondanivalója a lelkész számára.
Odaállt hát a papja elé, fekete kalap
ját forgatta kezében és megszólítot
ta: „Kedves Tisztelendő ur! Tudja
mit, most már kezdheti!” Ekkor
döbbent rá a lelkész öreg kurátora
bölcsességére. Erkölcsi kérdésekben
nem elég papolni, prédikálni, hanem
személyes jó példával kell elöljámi.
Eszébe jutott, hogy nagy költőnk
Petőfi is megfogalmazta már ezt az
igazságot: „Minden ékes beszédnél
szebben beszél a tett!”
Garami Lajos-

c

dít a szerencsétlen m adárra,
hogy megtévesztette őt. A m on
dás később Arisztotelésztől
idézve m aradt ránk jelenlegi
formájában.
Az Újszövetségben is van eh
hez * hasonló figyelmeztetés,
am ikor például Jézus Krisztus
az utolsó időkről tanít és említi,
hogy vigyázni kell, m ert sokan
1-2 jel alapján máris arra követ
keztetnek, hogy eljött az Isten
Országa. Ezért hangzik a figyel
meztetés: „Vigyázzatok, hogy
iúeg ne tévesszen valaki tite
ket.” M áté 24,4. - A m egalapo
zatlan reménység, a felszínes

Nürnbergi énekkar
szolgálata Budavárott
Telt ház és nyitott szív fogadta a
Bajor Tartományból hazánkba látoga
tó Nümberg-mögeldorfi énekkart Bé
csikapu téri templomunkban. A május
31-i szombat sajátos légkört varázsolt
a gyülekezetben. Két esküvő között há
rom órát gyakorolt az énekkar az esti
koncertre, pedig mi voltunk magyaror
szági koncertsorozatuk utolsó állomása
Sopron, Pécs, Békéscsaba és a Bp. fasori
templom után. Karnagyuk, Eckart
Grasse igényes zenei elvárással engedi
kórusát a nyilvánosság elé. Istennek
mindig a legszebbet szabad adni. Dicsé
retére a legfelkészültebb énekkar is csak
imádsággal indulhat.
A kórusjó híre és magas zenei teljesít
ménye eljutott már a budavári gyüleke
zet közvéleményéhez, s ezért fokozott
elvárással és örömmel készültek az ün
nepi alkalomra.
Műsoruk első részében Schütz, Bach
és Mendelssohn műveket adtak elő él
ményt jelentő muzikalitással.
Szebik Imre esperes rövid igehirdeté
sében a 98. Zsoltár alapján az Istennek
szóló új ének örömteli dicséretéről szólt.
Új éneket új szívvel énekelhetünk Isten
nek, mert O szabadító, mert Ő öröm
szerző, mert Ő eljön, hogy mindörökké
övéivel legyen. A német nyelvű össze
foglalásért a kórus külön köszönetét
fejezte ki.
A mögeldorfi énekkar koncertjük
második felében romantikus és késő
romantikus műveket mutatott be. Zenei
kulturáltságuk szép kifejezése volt két
kórusra, nyolc szólamra bemutatott
Max Reger-mű.
Az egyházzenei est után a gyülekezet
meleg szeretettel látta vendégül német
testvéreinket, ahol találkoztak a buda
vári Schütz kórus tagjaival és közös
éneklésben dicsérték Istent. Itt köszönte
meg a mögeldorfiak szolgálatát
dr. Nagy Gyuláné - a genfi útja miatt
távollevő püspökférje nevében is - , akit
régi testvéri kapcsolat fűz rokoni szálak
révén a kórushoz. A szép zenei élménye
ket jelentő magyarországi bemutatko
zás után is kísérje Urunk áldása a mö
geldorfi énekkar szolgálatát. Szebik Imre
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váradalm ak kísértése m inden
kor ismerős nálunk is. H a éle
tünkben egy-egy apró dolog
megváltozik, könnyen gondol
juk, ím minden rendben van, jó
úton haladunk, kedvező fordu
latok várnak ránk. Eközben el
felejtjük, hogy életünk igazi
megváltozásához, Isten kegyel
mének bőséges m egtapasztalá
sához sok mindennek kell tö r
ténnie. Ilyen értelemben igaz,
hogy az egy semmiképp nem
elég. Egy imádság még nem tesz
minket imádkozóvá; egy ige
hallgatás még nem sokat segít
rajtunk; egy jócselekedettel még
nem jutunk tovább; egy megbo
csátás még nem já r érdemi vál
tozással. Egy parancsolat meg
tartása nem m ent fel a többi
alól. - Ezért m ondja az írás:
„Mindenkor örüljetek, szünte
len im ádkozatok, mindenért há
lákat adjatok...” 1 Thessz
5,16-18a.
A közmondás éle, átvitt érte
lemben, a mi gyakori passzivitá
sunk ellen is felfogható. Ha va
lahol valami jónak a kezdemé
nyezéséről látunk, hallunk,
könnyen nyugton m aradunk,
igazolván m agunkat e közm on
dással: kár fáradozni, hisz egy
fecske nem csinál nyarat. - De
miért nem? Legtöbbször azért,
m ert nem állnak mögéje. Azok
mögé, akik az élet bármely terü
letén jó t akarnak, a jóért m un
kálkodnak. M agukra hagyjuk
őket, páholyból nézzük igyeke
zetüket, nem visszük tovább jó 
szándékaikat. így van ez család
ban, munkahelyen, gyülekezet
ben. - Sőt m intha épp arról
lehetne beszélni, hogy megvan
bennünk a hajlandóság, hogy
felzárkózzunk a nyilvánvalóan
rosszat, békétlenséget, elégedet
lenséget szítók mögé. A törté
nelem m utatja, hogy az ilyenek
m intha sokkal gyorsabban ta
lálnának segítőket, társakat,
m int azok, akik jó t akarnak.
H a ezt a sokat emlegetett
közm ondást az Ige fényébe ál
lítjuk, a lelkiekre is alkalm az
zuk, megerősít minket abban,
hogy a szeretetben, megbocsá
tásban, jócselekedetben m ind
végig hűségesek legyünk. És szí
vünkre helyezi, m egláttatja ve
lünk, hogy a hétköznapok so
rán hol a helyünk, kiket kell
segíteni, kik mögé kell felzár
kózni.
Győr Sándor

Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly, de. 11.
(úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. Hafenscher Károly.
Fasor de. II. (úrv.) Gáncs Aladár, du. 6. Gáncs Ala
dár. Dózsa György út 7. de. fel 9. (úrv.) Gáncs Aladár.
Üllői út 24. de. fel 11. Kertész Géza. Karácsony Sán
dor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de.
9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar,
* úrv.) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.)
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla. Vajda
Péter u. 33. de. fel 12. (úrv.) Vető Béla. Zugló de. II.
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. Kerepesi út 69. de.
8. Szabóné Mátrai Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél
10. Szabóné Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22.
de. 11. (úrv.) Zoltai Gyula. Vád út 129. de. negyed 10.
(urv.) Zoltai Gyula. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz
Katalin. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de.
10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtdep de. fel
9. Pin térné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. (úrv.)
' Havasi Kálmán. Pestlőrinc Szemere-telep de. három
negyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
Bonnyai Sándor, du. fel 7. Bonnyai Sándor. Kispest
Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de.
10. Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld
de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Ta
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9.
(úrv.) Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9. Kosa Pál.
Rákosliget de. 11. (úrv.) Kósa Pál. Rákoskeresztúr de.
fél 11. (úrv.) Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Scholz László, de. fél 11.
(német), de. 11. Scholz László, du. 6. Laborczi Zol
tán. Torockó tér de. fél 9. (úrv.) Laborczi Zoltán.
Óbuda de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XII. Tartsay Vil
mos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás, de. 11. Köszeghy
Tamás, du. fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de. fél
10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta. Kelen
föld de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Ti
bor, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9.
Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok
de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10.
Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.

Istentiszteletek a Balaton mellett
1986. július 6-án
Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4. Balaton
bog Iár (református templom) de. 9. Balatoniényves
(ref. templom) du. 6. Balatonielle (ref. templom) de.
11. Fonyód (protestáns templom) du. 4. Kapemaum
(Gyenesdiás, Béke u. 57.) de. 9. Keszthely de. 11.
(úrv.). Révfülöp du. 4. Siófok (Fő u. 93.) de. 11. Sümeg
(protestáns templom) du. fél 4. Zamárdi (Aradi u.
terem) du. 4. Zánka de. 11.

Szentháromság utáni 6. vasárnapon az ol
tárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet
oltári igéje: Mt 5, 20-26. Az igehirdetés alapi
géje: Kol 2, 12-15.
EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A RÁDIÓBAN. 1986. július 6-án, vasárnap
reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház fél
óráját közvetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet: Bá
rány Gyula esperes, Győr.
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HÍREK H
Johannes Rau és Tóth Károly
találkozója Bonnban

Johannes Rau, az NSZK ÉszakRajna-Vesztfália tartományának mi
niszterelnöke, a Német Szociáldemok
rata Párt (SPD) kancelláijelöltje, kedd
este Bonnban a tartomány szövetségi
képviseletének székházában találko
zott Tóth Károly református püspök
kel, a Keresztyén Békekonferencia el
nökével, aki jelenleg a München mel
letti Tutzingban részt vesz a keresztyén
egyházak békevilágzsinatának előké
szítésével foglalkozó tanácskozáson.
Johannes Rau és Tóth Károly meg
vitatta a békevilágzsinat kilátásait és
azt a kérdést, hogy az NSZK egyházai
miként fogadják egy ilyen zsinat gon
dolatát. Szóba kerültek a Keresztyén
Békekonferencia további akciói, tervei
is. (MTI)
Kálvin-kongresszus
A
Kálvin-kutatók
Nemzetközi
Kongresszusának soron következő ülé
sét aügusztus 25-28. között a Debrece
ni Református Kollégiumban rendezik
meg. A világ minden tájáról mintegy
száz résztvevőre számítanak. Az ülés

ORGONAMUZSIKA
Bach és Liszt műveiből
a Bécsikapu téri evangélikus
templomban
Bp. I., Táncsics M. u. 28.
A TIT budapesti művészeti
szakosztályának rendezésében
1986. július-augusztus hónapban
K ö z r e m ű k ö d ik :

E lő a d ó :

T ill Jánosné

Isten „mindenese", akikből sok kellene_ elszórványosodó gyülekezeteink
be. O is a lajoskomáromi gyülekezetből
rajzott ki egészen fiatalon az ENYIN
GI szórványtelepülésre. Amikor még
úgy tűnt, hogy ez lesz az a szilárd pont,
melyből kiindulva gondozzák majd a
balatoni települések egész sorát: Siófo
kot, Balatonkenesét és a többit. Ezzel
a reménységgel építették fel 1938-ban a
templomot és ebben bízva kapott az
enyingi körzet önálló lelkészt. A hábo
rú és az azt követő idők során azonban
a körzet élete egészen másképpen ala
kult. Önállósága megszűnt, a gyüleke
zet tagjai nagyon megfogyatkoztak.
Az, hogy mindezek ellenére gondozott
templomuk van, kicsi, de jót összefo
gott gyülekezetük, emberileg Till Jánosnénak köszönhető, aki reálisan lát
ta, hogy az óriási szórványterületeket
bejáró és folyton változó lelkészek már
képtelenek úgy pásztoraim a gyüleke
zetét, ahogyan a helyben lakó lelkészek
idejében volt. Enying is, mint az ország
oly sok más települése a szórványosodás során olyan hittestvérek után kiál
tott, akik magukra merték venni a szol
gálat terhét. Őbenne ilyen munkást ka
pott a gyülekezet. Egyházunk fóti te
lephelyének lelki kohójában készítette
fel őt is az Isten. Mutatja az asszony
konferencia csoportképét: „Ma már
csak világtalálkozón lehet ilyen felvé
telt készíteni”. A másik felvételen már
leányok és ifjak vezetőikkel együtt a
kántorképzőn. Igen, minden így kezdő
dött: Jézus nevében, az Ige erejével.
A folytatás pedig Enyingen bontako
zott ki, ahol az ő személyében a kicsi
gyülekezetnek évtizedek óta van gond
noka, aki a templomra nagyon vigyáz
(most villamositották két harangjukat)
felügyelője, aki a gyülekezet vezetését
derűs szívvel és okos fejjel gyakorolja,
kántora, aki az új énekeket rendre meg
szeretteti kicsi népével, pénztárosa,
ákinek könyvvitelén a teológusok ta
nulhatnának, egyházfia, akinek szemefénye a templom belső rendje. Igazi
mindenes, aki jól számon tartja gyüle
kezetének múltját és ötletekkel van tele
a jövőt illetően is. Még féijét is belekal
kulálta e sokrétű szolgálatba, aki segít
hordozni gépkocsival, ha kell, a „másik
család” - a gyülekezet gondját.
Most éppen jubileumi évek veszik
körül őket. Pünkösdkor 50 éves háza
sokként gyermekeik, unokáik körében
voltak, 1988-ban pedig az enyingi
templom lesz 50 éves. A zt;kívánjuk
Enyingnek és Tilléknek, amit Pál apos
tol kívánt a filippi gyülekezetnek: Örül
jetek az Úrban mindenkor! Ismét mon
dom: örüljetek.

Dán egyházi napok
A Dán evangélikus egyházi napokon
a Dán Ökumenikus Tanács meghívására
június 30-július 5. között Lehel László,
lapunk felelős szerkesztője vesz részt.

HAZAI ESEMENYEK

PESKO GYÖRGY
orgonamúvész

A HÉT P O R T R É JA

szak témája: „Kálvin, Krisztus szolgá
ja”. A kongresszus megnyitó ülése
augusztus 25-én este, a debreceni
Nagytemplomban lesz. Erre az alka
lomra szeretettel váiják a gyülekezetek
tágjait és az érdeklődőket is.
A nagy jelentőségű' nemzetközi1
kongresszus előkészítése érdekében
május 28-án megbeszélést tartottak
Debrecenben, dr. Tóth Károly püspök,
a Zsinat lelkészi alelnökének vezetésé
vel. A tanácskozáson részt vett Arató
Ferenc, a tiszántúli egyházkerület lelké
szi főjegyzője, dr. Kocsis Elemér, a Kol
légium főigazgatója, a debreceni szer
vezőbizottság vezetője, dr. Pásztor Já
nos dékán, dr. Gaál Bolond gimnáziumi
igazgató, valamint a szervezőbizottság
tagjai. Tamás Bertalan, a Zsinati Iroda
Külügyi Osztályának vezetője ismer
tette az előkészítő munkálatok eddigi
fejleményeit, majd a résztvevők meg
tárgyalták a további teendőket.

MEIXNER MIHÁLY
a Magyar Rádió osztályvezetője
MŰSOR:
július 14. hétfő, du. 6 óra
Bach: g-moll fantázia és fúga
Korálelójáték
h-moll prelúdium és fúga
Liszt: „Ad nos, ad salutarem undam"
- fantázia és fúga
július 28. hétfő, du. 6 óra
Bach: d-moll toccata és fúga
Korálelójáték
G-dur prelúdium és fúga
Liszt: Dante
Adagio
B-A-C-H prelúdium és
fúga
augusztus 11. hétfő, du. 6 óra
Bach: g-moll partita
c-moll passacaglia
Liszt:.Andante religioso
Gebet
„Weinen, Klagen..." variá
ciók
Dunaegyháza
Június 8-án ünnepélyes istentisztelet
keretében iktatta tisztségébe a megújí
tott presbitériumot Tóth-Szőllös Mi
hály esperes. A gyülekezet új gondnoka
Horváth István, a számvevőszék elnö
ke Suhajda Sámuel lett. Négy új presbi
ter is megkezdte a szolgálatot; Horváth
Istvánná, Agárdi András, Boldoczki
Imre és Suska Pál.
Ezen alkalommal köszönte meg a
gyülekezet lelkésze Kiss Gergely eddigi
gondnok közel 10 éves gondnoki szol
gálatát, átadva neki a gyülekezet aján
dékát.
Veszprém
Június 9-én búcsút vett a veszprémi
gyülekezet 78 éves felügyelőjétől,
dr. Markó Frigyestől, aki 15 éven át
példamutató hűséggel végezte szolgála
tát. Utódául a gyülekezet megválasz
totta és beiktatta dr. Weltler Jánost s
vele 3 új presbitert: Ferenczy Elemér,
Martin Lajos és Vígh István testvére
ket. A távozóra s a kezdődőkre Isten
áldását kérjük. A beiktatást Horváth
József espereshelyettes végezte.
Istentiszteletek a Velencei-tó partján:
Július 6-tól minden második vasárnap
tartunk istentiszteletet Gárdonyban a
református templomban fél 5 órakor.
Adomány az Evangélikus Élet javára.
Özv. Hajnal Lászlóné félje halálának
emlékére 1000 forintot ajándékozott
lapunk javára. Adományát ez úton is
megköszönjük.
Hibaigazítás. Lapunk két héttel eze
lőtti számában a budai istentiszteleti
rend sajnálatos módon kimaradt. Ol
vasóink szives elnézését kéijük.
(Szerk.)
Halálozás
Kiss Imrét, a lovászpatonai gyüleke
zet negyedszázadon át hűséges és kitar
tó munkát végzett felügyelőjét március

2-án magához szólította az Úr. Kopor
sója fölött az az ige hangzott, amelyik
a templom bejárata fölötti feliraton év
századokon keresztül olvasható^ volt:
„Boldogok a halottak, akik az Úrban
halnak meg...” A vigasztalás Istene ka
rolja fel szeretetével a gyászoló csalá
dot és az egész gyülekeztek
Szalontai Árpád a celldömölki gyüle
kezet másodfelügyelője június 3-án,
életének 58. évében elhunyt. Temetése
június 7-én volt a celldömölki evangéli
kus temetőben. Az igehirdetés szolgá
latát Fehér Károly esperes végezte.
Szilágyi Péter 10 éves kisfiú vízbefulladás következtében fneghalt. Temeté
se igen nagy részvét mellett Ajkán volt,
június 20-án. „Uram, hallgasd meg
imádságomat, Ne légy néma könnyhullajtásomra” 39. Zsolt. 13. verse.
Apróhirdetés
Madéra hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341
HARANGOK villamosítását, javítá
sát húzómágnessel 5 év garanciával
vállalom.
Balogh Ádám
1039 Bp., Sarkadi út 8.
Telefon: 872-499
26/172 kertésztechnikus élőhitű ref.
elvált fiatalember megismerkedne kor
ban, családi állapotban hozzáillő ha
sonló adottságú ev. hölggyel, aki hűsé
ges társa lenne egy boldog, kiegyensú
lyozott házasságban. Szeged környé
kiek bemutatkozó levelét várom az
„Életre szóló szövetség” jeligére a kiadóhivatalba.
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Sztehlo Gábor:
Isten kezében
című naplója.
Kapható, megrendelhető
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Evangélikus
Élet
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fényszedö Üzem
(867072/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60087 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
ABLAKA ISTVÁN igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesftö postahivatalnál,
a hlrlapkézbesltöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hlrlapelófizetés!
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján.
Élöfizetési dij: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk vissza!

«

B eszéljü n k újra

ne ítéljük tétlenségre őket! Az élet
értelmes tevékenység is. Erre idős
korban is szükség van. Ezek siker
élményhez juttatják az idős embert,
segítik önbecsülésüket és javítják
közérzetüket még fizikai értelem
ben is. A tapasztalat is azt mutatja,
hogy az idős emberek rendszerint
örülnek a különböző megbízatá
soknak. Szívesen állnak a régi mun
kahely, a család, vagy a lakókörzet
rendelkezésére és példamutató mó
don lehet ott rájuk számítani. De
ezzel ne éljünk vissza, és ne terhel
jük túl -őket. Tartsuk tiszteletben
szabad idejüket és pihenésüket.
Munkájukkal sokat nyerhetünk.
Tapasztalataikkal, tanácsaikkal so
kat segíthetnek. Érdemes odafi
gyelni arra, amit szakmailag vagy
emberileg összegyűjtöttek életük
során. De ne késztessük őket erejü
kön felüli produkcióra sem a csa
ládban, sem a munkahelyen. Azzal
szeretjük őket igazán, ha segítjük
őket abban, hogy önbecsülésüket,
emberi méltóságukat és életigenlé
süket minél tovább megőrizzék.
Ne tiltsuk el tőlük az unokákat!
Nyugodtan rájuk bízhatjuk gyer
mekeinket, persze módjával, sza
bad idejük tiszteletben tartásával.
Legyünk nyugodtak - nem fogják
elrontani őket. Éppen ellenkézőleg! A mesélő nagymama, vagy az
unokáját szerszámforgatásra tanítgató nagyapa meghitt kapcsola
ta maradandó szép élménnyel gaz
dagítja gyermekeinket. Örüljünk,ha ebben részük lehet.
Az életkor meghosszabbodásá
val az idős emberek száma nálunk
is#növekszik. De ez nem növekvő
terhet, hanem növekvő értéket je
lent, vagy jelenthet akkor, ha jól
használjuk ki» az ebben rejlő lehe
tőségeket. A generációk közötti fe
szültségek nem törvényszerűek,
mint ahogy az emberek közötti fe
szültségek sem törvényszerűek.
Ezek oldhatók: szeretettel, kölcsö
nös türelemmel és megértéssel. Ellenhen törvény az idős emberek
iránti tisztelet, melyre minket Isten
parancsa is figyelmeztet. Ebben a
kérdésben a humán és a keresztyén
’etika nagyon közel áll egymáshoz.
Ezért akár a keresztyén, akár a
humán etika oldaláról közelítjük is
a kérdést, ugyanarra az eredmény
re jutunk, és mi mindnyájan, akik
ebben érdekeltek vagyunk, mind
kettő mértékén naponként meg
méretünk. .
Veczán Pál

Olvasóink leveleiből
%
Június 8 -i Ev. Életben megjelent írás:
a ,,Tiszta életvitel”, amely nagyon jó és
a mi világunkban szükséges hangsúlyo
zottan is, lapunk élére indkoitan kerülő
téma. Szeretném mégis, ha utólag is
lehetne kijavítani a II Thessz 3,10-ből
idézett igét. „Aki nem akar dolgozni,

inkább fogtak vándorbotot. Hitü
kért otthagyták házaikat, földjei
G E D E L M É B Ő L ÉPÍTT E T E Z A H Á Z Á L D O TT ket, halottaikat. Ideérkezve elő
LÉGY O H O R O SH Á Z M D C C L X X X V IE SZ T E N D T. ször is kezdetleges istentiszteleti
helyet építettek és papot hívtak.
SIM O N ID E S JÁ N O S P. SZALAY GYÖRGY B. ALAT” Majd a Türelmi Rendelet lehetősé
gével élve kőtemplomot építettek.
lás” után 600 családra szaporo szerint megtisztították a falakat. Az A lepergett 200 esztendő alatt ge
dott, és a szükséges engedélyt el eddig egyszínű sárga templomunk nerációk váltották egymást és itt is
nyerve 1 év alatt megépítette temp most a Műemlék Felügyelőség elő söpörtek katasztrófáit. A válasz
lomát. Akkor még külön állott a írása szerint barna-drapp-fehér szí tott Ige eredeti helyén .és ezen a
9 évvel előbb épített toronytól és nezést kapott. E nagy munka közel helyen is ugyanazt hirdeti: Az Úr
később egy oldalhajó építése is 2 millió forintjába került a gyüleke segítségére van szükségünk. Az O
szükségessé vált az egyre szaporo zetnek. Segítségképpen az LVSZ- segítsége mindig új életet jelent. Is
dó népesség miatt. A főkapu felett től 68 ezer forintot, Orosháza Város tennek ehhez a házához tartozó
olvasható idézet: üzenet, a mostani Tanácsától pedig 200 ezer forintot gyülekezete is a kapott gondviselés
gyülekezetét is temploma iránti ál kaptunk. A többit a gyülekezet adta nyomán elöl kell hogy járjon a
dozatra serkentette a 200 éves év össze és egészítette még ki sok-sok szolgálatban és a diakóniában,
társadalmi munkával.
forduló közeledtével.
hogy az egész vidék a maga javait
Szenzációs hír járta be a várost, és jövőjét biztosítva lássa segítsé
A most végzett, eddigi legna
Az Alföldön leltek otthonra és gyobb tatarozással egy év alatt úgy amikor a vakolat leverése közben gükkel. Mindeddig megsegített
Orosháza újraalapítói lettek azok birkózott meg egyházközségünk, a kőművesmester a templom délke bennünket az Úr! - bizonyosságá
a dunántúli magyarok, akik luthe hogy saját alkalmazásába vette fel leti sarkán 1,80 m magasságban egy ra legyen válasz a mai gyülekezet
ri értelemben kívántak keresztyén a mestereket. A munka során 3 mé kis bolthajtás alatti üregben megta élete!” fejezte be igehirdetését egy
életet élni. A Zombáról áttelepült ter magasságig teljesen leverték a lálta az alapító iratot tartalmazó házunk főtitkára.
30 család 4 évtizeddel a „honfogla vakolatot, feljebb pedig szükség kőládát. Az alapító ősökre emlé
„Önökkel szoktam példálózni,
keztető zombai emlékmű után, a ha arról van szó, hogy nemes célért
páratlan megoldást alkalmazó épí áldozni kell.” - mondotta a gyüle
tőknek emléket állítva, feltárt álla kezetnek Mihály András Orosháza
Sik S án d or
potban került helyreállításra temp Városi Tanácsának Elnöke az is
lomunk ezen újabb érdekessége.
tentiszteletet követő közgyűlésen.
Egyházunk legnagyobb magyar „A templom története a település
ajkú gyülekezetének temploma története is. A hívők tevékenysége
egyedi formáját és neobarokk stí egyúttal a város tevékenysége is.
lusát illetően is méltán tarthat szá Sok lehetősége van annak, hogy
mot érdeklődésre. Campanille tor hívők és lelkészek tegyenek vala
nyával, zömök, nagy T betűre em mit a városért. Ezt példázza ahogy
Téged Isten dicsérlek
lékeztető formájával, a Sturm-féle most e templom megújult. A tele
és hálát adok mindenért
templomépítészet központosított pülésfejlesztés szép példája ez.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
tér felé futó száraival, belső építé Gyakorta találkozunk különböző
és nem gyűjtöttem másnapra valót
hála legyen.
szetével, az evangélikus templom fórumokon, ahol mindig az tűnik
Hogy mindig jutott két garasom adni
ritka tisztaságát képviseli. Archi ki, hogy egyet akarunk: fejlett me
és magamnak nem kellett kéregetnem,
tektúrájával is kifejezve a szentek gyét, fejlett várost, fejlett gyüleke
hála legyen.
zetét, fejlett lakosságot.” Testvér
közösségét.
Hogy értenem adatott másokat *
Szentháromság vasárnapján ju gyülekezeteink, valamint a helybé
s nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
bileumi ünnepségünk szolgálatát li felekezetek lelkészei is köszönté
hála legyen. '
Dr. Karner Ágoston országos fő seikkel gazdagították az ünnepi
Hogy a sírókkal sírni jól esett
titkár látta el: „E templomban már közgyűlést. A jövő nemzedéknek
és nem nevettem minden nevetővel,
némán álló kisharang talapzatára szóló dokumentumok újonnan ké
hála legyen.
írva milyen sokat is mond ez az szített alapkőben történő ünnepi
Hogy megmutattál mindent, ami szép
Ige: „Mindeddig megsegitett ben elhelyezésével záródott a hálaadás
és megmutattál mindent, ami rút,
nünket az Úr!” lSám 7,12. Hajda alkalma. Az együtt fogyasztott
hála legyen.
nán messze innen Zombán állott és ebéd asztalainál pedig sokáig azt
Hogy boldoggá tett minden, ami szép
szolgált ez a harang. Mai útviszo beszélték még orosháziak és zomés ami rút, nem tett boldogtalanná,
nyokat és gépkocsijainkat figye baiak, megyebeliek és távolabbi
hála legyen.
lembe véve nincs messze Zomba. vendégek, kivitelezők és gyüleke
Hogy sohasem féltem a szeretettől
De akkor messze volt. Hitükért so zeti tagok, hogy „megsegített min
és szerethettem, akik nem szerettek,
Gyarmati István
kat szenvedő lutheránusok mégis ket az Úr!”.
hála legyen.
Hogy akik szerettek, siépen szerettek
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég aki voltam,
hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet
és megfuthattam a kicsik futását
és futva futhatok az Érkező elé
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!’
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! hála legyen, Uram!
hála legyen!

„IST E N K EG Y ELM ÉBŐ L M Á SO D IK JO S E F E N -

A z öregekről
„Egy társadalom humanizrrlusa
nem azzal mérhető, hogyan beszél
a fiatalokról, hanem hogyan bánik
az egyes emberrel; különösen is az
öregekkel.”
Ebben a megméretésben mind
nyájan részt veszünk: szociális intéz
ményeink éppen úgy, miként az
egyes ember is. Mindnyájan felelő
sek vagyunk azért, hogy a közöttünk
élő idős embereknek milyen a közér
zetük, hogyan alakul az életük és
milyen megbecsülésben részesülnek.
Az idős emberek helyzetét nem
lehet személytelen ügyként kezelni.
Szüléinkről nagyszüleinkről van
szó, akiknek áldozatos munkája
nyomán épült fel az ország, épültek
gyárak, hidak, iskolák és lakóhá
zak; és akik ma deresedő fejjel és
gyakran megroppant egészséggel
élnek közöttünk. Ezek után joggal
elvárhatják tőlünk, hogy ne csak
tisztességes megélhetésben legyen
részük, hanem 'megbecsülésben és
szeretetben is..Nem ők, hanem mi
tartozunk nekik! És nem csak azzal,
ami anyagiakban mérhető, hanem
azokkal a - emberi kapcsolatainkat
meghatározó - pozitív érzésekkel,
melyek hiányában kiközösítettnek
és fölöslegesnek érezhetik magukat.
Azi öregség önmagában is hor
doz bizonyos kiszolgáltatottságot.
Az idős ember jobban rászorul a
környezet figyelmességére, gon
doskodására. Érzékenysége miatt
élénkebben reagál környezete vi
selkedésére. Mit tehetünk értük?
Mit tegyünk azért, hogy életük le
hajtó szakaszában minél több
örömben legyen részük?
Beszéljünk velük és ne csak ró
luk! Nagyon megalázó dönteni
sorsukról az ő megkérdezésük nél
kül. Engedjük, hogy elmondhas
sák véleményüket és ne kárhoztas
suk hallgatásra őket. Beszélgetés
közben az is kiderül, hogy van vé
leményük - legfeljebb nem azonos
a miénkkel. Azok az idős emberek'
szájából gyakran hallható kifakadások, hogy nekik már minden
mindegy, valójában azt jelenti,
hogy nekik ugyan nem mindegy,
legfeljebb nekünk. Ezzel próbál
nak védfekézhi a fiatalok közönyé
vel szemben. Engedjük, hogy el
képzeléseik szerint alakíthassák
életüket és tartsuk tiszteletben vá
gyaikat és terveiket. A realitás és
józanság határain belül maradva
segítsük azokat megvalósítani.
Vonjuk be őket az életünkbe és

ne is egyék:” Az akar kimaradt... Való
ban sokszor emlegetett a mindennapi
élet során is, még olyanoktól is hallot
tam, akik nem ismerik és olvassák a
Bibliát. De csak úgy mondják, az akar
nélkül. Azt gondolom itt fontos szó...
Csapó Margit, Kiskörös

A Teológiánkon tanuló
külföldiek nevében
A Teológiai Akadémia 85/86-os tanéve záróünnepélyé
nek kedves színfoltja volt az a pillanat, amikor az
ünnepélyhez kapcsolódóan az Akadémia dísztermében
Gottfried Voss NDK-beii ösztöndíjas teológiai hallgató
az ösztöndíjasok nevében mondott köszönetét a ven
dégszeretetért. Szavait, bizonyítva az itt megszerzett
kitűnő nyelvtudását, magyarul. mondotta el.
Főtisztelendő püspök úr!
Főtisztelendő tanári kar!
Amikor a magyar nyelvet először
hallottam, mint pacsirtaszó hangzott a
fülemben, és mindjárt megkedveltem.
Vettem egy tankönyvet, és elkezdtem
egyénileg tanulni. Ez még nem volt va
lami komoly dolog, csak simán, kedv
ből indult ki. Körülbelül tíz évvel ez
előtt volt ez. Akkoriban még nem
gondoltam volna, hogy egyszer Ma
gyarországra megyek majdnem qgy
évre.
De itt voltam, és itt vagyok még
most is. Köszönetét szeretnék monda
ni, .Ilpo finn ösztöndíjas nevében is,
akinek már el kellett utaznia a hazájá
ba. Ez a köszönet tulajdonképpen két
féle. Egyrészt hálásak vagyunk azért,
hogy kaptunk engedélyt a magyar, a
finn és a német államtól, és kaptunk
szállást, ételt, szép ösztöndíjat a Ma
gyar Evangélikus Egyháztól.
Másrészt pedig hálásak vagyunk
minden szeretetért. Nagy szó ez, sok fér
bele. Konkrétan mondva köszönünk
minden egyes megszólítást, mert ez az
első lépés 3 kapcsolat felé. Bár könnyen
lehetett volna, de nem lettünk magá
nyosak, hiszen jöttek, megszólítottak,
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beszélgettek velünk, meghívtak nagy
szeretettel. Ebből él a külföldi, hogy
vannak emberek, akik ráérnek és türe
lemmel segítenek, beszélgetnek. Sok
igen kedves vendéglátást tapasztaltam,
amelyet nálunk ritkán láttam. Ismétel
hetem, amit már sokszor mondtam,
hogy jól éreztem magam Magyarorszá
gon.
Mielőtt idejöttem, úgy kérdezték ott
hon az emberek: mit akarsz te Magyarországon a kis Evangélikus Egyház
ban? Itt is kérdezték tőlem: Miért jött
ide? A nyelv nehéz, az egyház kicsi. Igen, egy kis egyházba jöttem. Megis
mertem az örömeit, nehézségeit. Bele
nőttem, megkedveltem.
Érteni tanultam a nyelvet, az embe
reket sok idegen szokással együtt.
Megtanultam hozzászokni, és az ittho
ni meg az otthoni lehetőségeket érté
kelni, mert a két különböző helyzetet
össze lehetett hasonlítani.
Remélem, hogy ameddig itt voltunk, *
nem csak kaptunk, hanem adhattunk
is valamit. Azt is remélem, hogy a tudá
som, tapasztalatom oszlop lehet a né
met és a magyar Evangélikus Egyház
közötti jó kapcsolatnak.
Még egyszer: köszönjük szépen!
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A közgyűlés elnöksége

Zsinagógaavatás Siófokon

Képek
a Teológiai
•
Akadémia
tanévzáró
ünnepségéről
Garami Lajos esperes köszöntőt mond
a 40 évvel ezelőtt végzettek nevében

A Teológiai Akadémia énekkara, vezényel Vető István végzős hallgató

A június 12-én délután rendezett
ünnepélyre meghívót kapott a siófoki
három_ felekezet lelkésze és az Evangé
likus Élet szerkesztősége is. A város
központjában, a használhatatlanná
vált régi zsinagóga mellé építették az
új, modem épületet. Belsejében a belé
pő szemét lenyűgözi a szemközti sa
rokban emelkedő zöldesszürke már
ványfal, mely magába zárja a frigy
szekrényt. A falakon körbefutó világí
tó sáv különös fénye szóródik szét a
helyiségben. Előadói és kántori székek
egyszerű és szép famunkája.és a terem
székei nagyon szép összhangban van
nak.
Az ünnepély keretét felemelő ének
számok képezték. A Kovács Sándor
budapesti főkántor énekelte Zsoltárra:
„Mily szépek sátraid, Jákob”, kicsi, de
erőteljes énekkar válaszolt Somló An
dor karvezető irányításával: „Dicsérje
a világ az örökkévalót”. Refrénjét a
héberül nem tudók is értették: Hallelu
jah! Az avatóbeszédet Dr. Schöner Alf
réd Budapest Dohány utcai főrabbi
tartotta. Elmondtp, hogy Siófokon
1862-ben alakult a néológ hitközség,
mely magyar nyelvű népiskolát tartott
fenn. Buzgón végezte hit- és karitatív
szolgálatát, melynek lényege az egyistenhit Isten- és emberszeretete. A II.
világháború idején a hitközség négy
száz lelket számolt. Az ország zsidósá
gával együtt az ő sorsuk is megpecséte
lődött. Émléküket őrizze ez a zsinagó
ga. Jeremiásra emlékeztette hallgatóit,
aki átélte a jeruzsálemi első templom
pusztulását. A legenda szerint a ro
mokból négy téglát emelt ki és reájuk
írta azt a négy betűt, mellyel Isten nevét
írják. A téglákat a folyóba dobta, de
utóbb azok megint felbukkantak és

most másik négy betű volt rajtuk.
Azok, amelyekkel azt írják: Chajim =
Élet. Az életet adó és hordozó Isten
nevében avatta fel a zsinagógát. Le
gyen az a hely, ahol a nép, mely sötét
ségben jár, nagy világosságot lát. Ahol
tanítással olthatják a tudásra vágyók
szomját. Legyen az a hely, ahol otthon
ra lel itthoni és külföldi egyaránt, aki
imádsággal tér be ide. Zárómondata:
„Hiszem, hogy új zsinagógánkkal a je
lenben is a jövőt építjük!”
Ekkor megnyíltak a frigyszekrény
ajtajai, és kiemelték a míves textil- és
fémanyaggal burkolt két tóratekercset.
Elénekelték az ősi „Sömá”-t (V. Mózes
6,4-9), mely május utolsó vasárnapján
evangélikus szószékeinken is elhang
zott igehirdetéseink textusaként. Ez
után körbevitték a tekercseket a nagy,
pusztai vándorlásra emlékezve, az egy
begyűltek pedig a tekercsek simogatásával, megcsókolásával vallották, hogy
szeretni és követni fogják a Tórát (Mó
zes öt könyvét). így történt, hogy a
ház, amely eddig csak épület volt,
templommá lett!
A felavatás ünnepe a zsidók pün
kösdjére esett és ennek megfelelően, az
avatást követő szombaton istentisztelet
is volt az elhunytak emlékezetére. A kis
létszámú, férfiak és nők alkotta gyüle
kezetben Bálint Marcell végezte a szol
gálatokat és a kultikus imák után a
Tórát megnyitva, felolvasta a tízparan
csolatot. Ezt megdöbbentő pillanatok
követték. Az előimádkozó a liturgikus
imába belevonta azokat a neveket, me
lyeket a jelenlévő asszonyok, talán öz
vegyek vagy testvérek kiáltottak bele
az imába. Áz imádság új házában el
kezdte munkáját az Élet.
4
Józsa Márton
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GYERMEKEKNEK
H o g y a n ta n ít J é z u s ?

„Legyen derekatok
felövezve és
lámpásotok meggyújtva”
Vannak.események, ame
lyekre már előre örömmel és
izgatottan készülünk, mert
tudjuk, hogy akkor valami
különleges, talán éjetre szójó
esemény történik velünk. Elő
re ismerünk időpontokat,
amelyekre azután kellő mó
don felkészülhetünk. Ilyenek
születésünk
pillanatától,
kezdve életünk nagyobb
eseményei: óvodába, iskolá
ba megyünk, konfirmációra
készülünk, ballagunk, érett
ségizünk, felvételizünk, meg
házasodunk, munkába ál
lunk, gyermekeket várunk és
azután az évfordulókat ün
nepeljük. Egyvalamit azon
ban nem tudhatunk előre:
azt, hogy mikor halunk meg,
Isten szeretete meddig éltet
bennünket itt a földi életben.
Arra az eseményre is föl kell
azonban készülnünk, hogy
bármikor.következik is be, az
Úr Jézus bennünket készen
találjon.
Jézus erről is mondott
egy példázatot: hasonló ' a
mennyek országa a tíz szűzhöz, akik várták a vőlegény
érkezésének idejét. Lámpá
sokkal a kezükben jöttek a
vőlegény fogadására, de kö
zülük csak öten készültek fel
arra, hogy ha későn érkezik
a vőlegény, a lámpásukhoz
még mindig legyen elegendő
olaj. Jézus okos szüzeknek
nevezi őket. A másik öt pe
dig csak gyorsan elkészítette
magát, hogy szépen érkez
zenek oda a menyegzőre, de
bizony a lámpásukhoz nem
készítettek még olajat. Ezek
a balga, meggondolatlanul
és felkészületlenül cselekvő
szüzek.

A múlt év végén - éppen a Budapes
ten ülésező kulturális fórum napjai
ban - , vagyis november 29-én a Ma
gyar Ifjúság (MI) kulturális mellékleté
ben egy rendkívül izgalmas tanulmány
jelent meg Fábry Zoltán névé alatt:
„Az ötödik evangélium”. Az Írást a MI
az Új Szó 1956-os egyik számából vette
át. Fábry, a néhai neves publicista a
korszak ellentéteitől és feszültségeitől
alaposan felizgatva, méregbe mártotta
tollát. Ma minden bizonnyal másként
fogalmazna, másként érvelne, hiszen
Európa szellemi frontjai azóta kalei
doszkóp módján gyakran változtak.
A súlypontok is eltolódtak, s amit már
nem élhetett meg, félelmetesen megnö
vekedett a „harmadik nagyhatalom”, a
békére mozgósítottak tábora. Fábryval
és a kor szellemi harcosaival már nem
vitatkozhatunk, szinte valamennyi be
vonult abba a regimentbe, amelynek
parolinjait Picasso galambjai ékesítik.
De fel kell vetnünk a kérdést - meg
késve ugyan - , mi célból melegítette fel
az aktualitását vesztett írást a MI? Va
jon azoknak az ifjaknak, akik belela
poztak az 1985/48-as számba, mennyi
ben tágult az ismerete? Mennyiben lát
tak világosabban, s igazodtak el ko
runk bonyolult politikai helyzetében
egy 1956-os - akkor talán aktuális publikáció által? Hiszen Fábry, a mű
velt, olvasott, a világ eseményeit törté
nelmi tájékozottsággal szemlélő író
„fronthelyzetben” fogalmazott és köz
tudott, ha a frontok változnak, a stra
tégák azonnal új módszert alkalmaz
nak. Azt hiszem, ha élne a küldetéstu
dattól áthatott író, maga tiltakozna el
sőrenden írásának újraközlése ellen.
Azok, akik Fábry cikkében szerepel
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>A vőlegény későn, éjfélkor
érkezett. Az okos szüzek
gyorsan megtöltötték lámpá
sukat olajjal és úgy mentek a
vőlegény fogadására. A bal
gák pedig, míg olajért men
tek a kereskedőkhöz, elkez
dődött a menyegző, és be
zárták az ajtót. Hiába zörget
tek a későn érkező balga
szüzek, a vőlegény így vála
szolt nekik: „nem ismerlek
benneteket" - vagyis semmi
közöm nincs hozzátok.
Mi ebből a tanulság? A menyegzőre elvileg mind
egyik szűz hivatalos volt, te
hát előre felkészülhettek vol
na rá. - Az ajtót bezárják, ha
üt a zárás órája.
Minden embernek, még
Nektek is, kedves Gyerme
kek, nagyon fontos és tisztá
zandó kérdés lehet ez: Milyen
hitben és felkészülten talál-e
engem az Úr Jézus, amikor
visszajön. Mert a vőlegény
maga Jézus Krisztus, aki di
csőséges eljövetelekor hitet
.és számára felékesített, felké
szült embereket szeretne ta
lálni itt a földön, közöttünk is.
Jézus tanítása megszívle
lendő: „ Legyen derekatok
felövezve és lámpásotok
meggyújtva” (Lk 12,35). Dolgozzunk, tanuljunk úgy,
mintha örökké élnénk és
mindig előttünk állna mun
kánk célja és értelme. Viszont
szüntelenül
imádkozzunk
úgy, hogy felkészültek le
gyünk arra, mintha már hol
nap meg kellene halnunk és
az Úr Jézus elé kellene áll
nunk. Akinek a lámpása ké
szen áll, az örömmel beme
het a menyegzőre.
Koskai Erzsébet

A
VASÁRNAP
IGÉJE
ÍJn 5,11-13

ISTEN BIZONYSÁGTÉTELE A Z ÖRÖK
ÉLETRŐL
Isten ismerete nélkül születünk erre a világra, ezért az iránta
való bizalom önmagától nem is jöhet létre a szívünkben.
Ahhoz, hogy bízni tudjunk Istenben, szükségünk van arra,
hogy ismerjük őt. Nem elég, hogy sejtéseink vannak róla.
A bizonytalan találgatások csak kétségeinket növelik. Nem
nekünk kell elgondolnunk, hogy ő kicsoda, bár a legtöbb
ember így akar képet alkotni Istenről. Azt kell megismernünk,
ami bizonyos, hogy igaz, amiben Isten megmutatta számunk
ra hatalmát és szeretetét. Csak annak a hitnek van értelme,
amely igaz ismeretre és biztos tapasztalatra épül.
János apostol tanúként szól hozzánk. Amit átélt és megta
pasztalt, az bizonyossá tette őt, hogy Jézus életében, halálá
ban és feltámadásában Isten életet adó hatalmát, könyörülő
irgalmát és bizalmat ébresztő szeretetét ismerte meg. Erre a
bizonyosságra, akarja segíteni mindazokat, akik az ő híradá
sára, tanúskodására figyelnek.
Az emberi erőfeszítés számára elérhetetlen nagy ajándékról
tanúskodik, amikor meggyőződéssel vallja, hogy Jézus Krisz
tus által örök életet adott nekünk Isten. Minden emberben él
a vágy, hogy az életét megőrizze, biztosítsa. Ezért nagyon
sokat szenvedünk amiatt, hogy ez nem sikerül, állandóan
közel van hozzánk a halál. Megbetegszünk, kifárad szívünk,
szerveink tönkremennek, erőnk elfogy, éveink lejárnak. Elve
szítjük hozzátartozóinkat, kortársainkat, gyakran kell isme
rőseink koporsója mellé állnunk. Mindez figyelmeztet ben
nünket, hogy földi életünknek korlátot szab a halál, melyet
senki sem kerülhet el.
János apóstól arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus feltá
madása, halál feletti győzelme áttörte ezt a korlátot. Benne
feltárult előttünk Isten halál feletti hatalma s életet adó akara
tának ereje. A feltámadással új élettér nyílt meg előttünk.
Olyan, amely felett már nincs hatalma a halálnak, amelyben
Istennel való kapcsolatunkat nem zavarja meg sem betegség,
sem fájdalom, sem félelem, sem a bizonytalanság érzéséből
fakadó kétségek. Erről az örök életről Isten a feltámadott
Jézus Krisztus által tett bizonyságot. A Feltámadott megjele
nései nemcsak arról győzték meg tanítványait, hogy ő él,
hanem árról is, hogy ő felette áll a mi világunknak.
Jézus Krisztus halál feletti győzelme Istennek azt az irgal
mas akaratát tárta fel előttünk, hogy ő maga is meg akarja
őrizni az életünket, biztosítani akarja azt. Életünk biztosítása
Jézus Krisztusban van. Ezért tanúskodik így János apostol:
„Akiben a Fiú van, abban van az élet.” A benne bízó hit által
összekapcsolódik az életünk Krisztussal. Kegyelméből miénk
áldozati halálának büntörlö ereje, és miénk a feltámadásában
kapott örök élet. Isten nagyön jól tudja, hogy *mi mennyi
félelemtől gyötört és milyen erőtelen emberek vagyunk. Irgal
mas szeretetéből nyitotta meg előttünk Krisztusban az örök
életnek az útját, és bizalomra bátorít.
A Krisztusban hívő ember az örök élet reménységében
élhet. Ennek a reménységnek az alapja nem a mi hitünk,
hanem Istennek az a hatalmas cselekedete, amelyen keresztül
megbizonyította hatalmát és szeretetét irántunk. Adjunk há
lát Istennek azokért a tanúkért, akiken keresztül mi is mégis-,
merhettük Isten bizonyságtételét az örök életről, s abban a
reménységben élhetünk, hogy Krisztus feltámadásának dicső
ségében és örömében minket is részesít.
Magyar László

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk! Mi azt hisszük, hogy nincs nagyobb ellenségünk, mint
a halál. Áldunk szeretetedért, mely a halálból is életre hív és örök életet
ad. Kérünk, szabadíts meg minket a hitetlenségtől, az irántad való
bizalmatlanságtól, amely elválaszt tőled s a halálnál is nagyobb kárt
okoz nekünk. Amen.

Egy régi fényképre nézve
Régi fénykép. Itt lóg p: iroda
falán. Tizenöt-húsz éves is lehet
már. Konfirmandusok. Négy fiú és
négy lány. Ünnepi ruhában állnak,
mosolyogva, büszkén. Középen a
lelkész: Tibor bácsi. Ő az egyetlen
ismerős a képen. A többiek ezértazért elmaradtak. Bizonyára ren
desen jártak az előkészítőkre; kí
vülről tudták a konfirmációs kátét;
hangosan mondták a vallástételt:
„...és hozzá hűséggel ragaszko
dom...”; és talán utána is buzgón
részt vettek a gyülekezet életében egy darabig. Mára mind eltűnt.
És veletek mi lesz, Barátaim?
Nem sodródtok-e majd el, ha csa
ládot alapítotok? Tudtok-e a gyü
lekezet mellett dönteni majd, nem-

csak egy foci- vagy jéghoki meccs
ellenében, hanem akkor is, mikor
állásról vagy prémiumról van szó?
Elhagyjátok-e rossz szokásaitokat,
vagy maradtok ugyanolyanok,
mint mikor idekerültetek? Vállaltok-e teljes elkötelezettséget Jézus
ügye mellett?
Veletek mi lesz, Barátaim? Itt
vagytok még néhányan csoporto
tokból. Ég még bennetek a tűz, a
vidámság, az első szeretet. Mutat
ják ezt a közös programok. Kirán
dulások, beszélgetések, a faliújság
szerkesztés, játékok, s a kérdések
dobozába titkon becsúsztatott cé
dulák. A tervek: elmegyünk egy
fiúhoz, aki napjait tolókocsiban töl
ti; öreg néninek segítünk a kertet
fölásni; nyáron egy hétvégét a Bala
tonon töltünk... Vajon mi valósul
meg ebből? Csodálatos élményt
szereztek mindig avval, ahogyan
egymást befogadjátok, figyeltek a
másikra, pedig nem könnyű ez!

valóan nagyobb eredményre számítha
tott volna. Akkor viszont nem kerüi
sor írásának 1985-ben való publikálá
sára.
De Fábry - aki tisztában volt alapve
tő igazságokkal és azzal, hogy a törté
nelem gyakorta ismétli önmagát - mé
lyen visszanyúlt a történelem sűrűjébe.
És elkövette azt a baklövést, hogy Ade
nauer és Hitler politikájára a 16. szá
zadban keres analógiát. Egyenes vona
lat húz Luthertől Hitleren keresztül az
Adenauer-rendszeríg. Vakmerő és bá
tor lélekre vall ilyén rövid tanulmányt
ekkora nekifutással kezdeni! így aztán
minél mélyebbről halássza argumentu
mait, annál bizonytalanabbak, annál
hitelképtelenebbek érvei. írása megre
ked egy jó szándékú zsumális szinten, |
és éppen ezért válik inkább bántóvá,
mint meggyőzővé.
„Az ötödik evangélium” a hírhedt
Rosenberg-féle fogalmazásban a „vér
vallása”, s a fasiszta ideológia álma,
hogy Krisztus helyét Hitler fogja betöl
teni. Mindez egyfajta harcnak lesz az
eredménye, amelyet nemcsak a társa
dalmon - német társadalmon - belül
kell megvívni, hanem általános, totális
háborún keresztül. Ehhez Fábry látó
szögében megjelenik Luther is, aki Ragaz (szociáldemokrata teológus) sze
rint Krisztus ügyét a fejedelmek és ha
talmasok ügyével úgy egyenlítette,
hogy „ma már lehetetlennek látszik az
összebogozottság széttépése.” Ragaznak ez az állítása - amelyben vannak

házának egységében. És a hetedik
pontot se feledjétek: azért jövünk
össze, és azért tanulunk együtt,
hogy alkalmasok legyünk arra,
•hogy hitünket továbbadjuk, máso
kat tanítsunk, és bátran vállalhas
suk egy-egy kisebb csoport vezeté
sét. Ha ezeket nem felejtitek el,
nincs is szükség az aggódó kérdés
re: „Veletek mi lesz?”, mert meg
maradtok. Nemcsak fakuló fény
képeken, hanem az annál értéke
sebb emberi szemekben is.
A mi feladatunk enjiyi: ráhan
golódni Jézusra és vezetni a ránk
bízottakat. És semmit nem tudunk
tenni azért, hogy megmaradjunk
tovább, túl a jelen világon. De
amiben mi már tehetetlenek va
gyunk, abban Isten hatalmas. Az
emberi szemek megfakulnak, az
emlékek homályossá válnak, akár
ez a régi kép a falon. De időtálló
az, amit Ő megőriz.
Bencze András

Olvasóink leveleiből
. Nagyon örülök, hogy szeretett egy
házam az újságunkban keresztrejt
vényt hozott. 88 éves múltam. Kedvenc
foglalkozásom a keresztrejtvény-fejtés.
özv. Komjáty Gyuláné
Budapest

Válasz egy „elkésett” írásra
nek, később maguk is korrigálták poli
tikájukat, s azok az események, ame
lyeket idéz az író, keresztül hullottak a
történelem rostáján. A támadott intéz
mények, - egyházak - társadalmak pe
dig, amelyek három évtizeddel ezelőtt
enyhén szólva konzervatívok voltak,
meglepő módon élen járnak koruhk, s
világunk nagy kérdéseinek megoldása
érdekében. „Az ötödik evangélium” te
hát elavult, elvesztette friss üzenetét,
mégha az általam nagyrabecsült Fábry
Zoltán is írta.
Miért is méltatom válaszra írását?
Egyfelől azért, mert a tanulmány sért
egy jelentős réteget, másfelől, mivel
magam is úgy vélem, Fábry érvrend
szeré hiányos és egyoldálú. Vagyis
olyan „tényekre” és idézetekre támasz
kodik, amelyekkel publicisztikai hatá
sát el akarja érni. Mi volt Fábry célja?
Bemutatni a német újfasizmust, amely
Adenauer köztársaságában 1956-ban,
mint giliszták eső után újra felszínre
jöttek. A kancellár kellő segítséget ka
pott az akkori konzervatív egyházak
tól. Bár Fábry szerint is volt Adenauernak „ellenzéke”, újra kibontakozott
egyfajta „hitválló egyház”, amelyet
Niemöller nevével fémjelzett. S míg
Adenauerék Fábry szerint a harmadik
világháborúra játszottak, addig Niemöllerék a béke oldalára mozgósítot
tak.
Ha csak ezekről a dolgokról meditált
volna Fábry, és egy adott szituáció ve
szélyeire hívja fel a figyelmet, nyilván

Veletek mi lesz, Barátaim?
Múltkor összegyűjtöttük, hogy mi
mindenért vagyunk együtt. Össze
jövünk, mert jó itt együtt beszél
getni, nyíltan, belülről kényszerít
ve az őszinteségre. Összejövünk,
hogy újat tanuljunk, eddigi tudá
sunkat új megvilágításba helyez
zük. Összejövünk, mert közös hi
tünk van, és örülünk ennek a kö
zösségnek. Összejövünk hitünk
erősítésére, hogy Jézus Krisztust
minél jobban megismerjük. Össze
jövünk, hogy ráhangolódjunk a
keresztyénségre, Jézus követésére.
Összejövünk annak reményében,
hogy felnőve is - bár nem biztos,
hogy együtt leszünk - egységben
tudhatjuk magunkat, Jézus Egy-

tateréről „prófétái” és ő vérzik el. Sza
igazságmozzanatok - éppen azért jött
jól Fábrynak,'mert a Harmadik Biro vaiban viszont a parasztforradalom
ban tanúsított lutheri magatartás vissz
dalom „német keresztyén” egyházát, a
hangzik. Tegyük hozzá, jogosan.
„barna egyházat” ebből a teológiai
A történelem viszont sok oldalról
alaptételből vezethette le.
kiértékelte, Luther magatartását. Marx
Fábry idézi Zwinglit, Ragazt, Ro
main Rollandyt és némely náci teoló és Engels is foglalkozott az „éretlen”
gust és arra a következtetésre jut:;,Lu forradalmakkal, amelyek rendre el
buktak, mivel az alsó társadalmi réte
ther nélkül nincs Hitler és Hitler nélkül
gek még éretlenek voltak a hatalom
nem értjük meg Luthert”. Ez azért mo
átvételére. Luther ebben a korai, éret
solyogni való állítás, mivel Fábry is jól
len forradalomban jelentéktelen epizotudta, hogy Hitleren kívül volt még
dista volt, elmarasztalását csakis erköl
Mussolini, Franco, Salazar és Tijo,
hogy csak egynéhányat említsek a fa csi mértékkel mérhetjük.
Nézzük a másik kérdést, az „Obrig
siszta diktátorok közül. Az említettek
vallásos és'társadalmi háttere még erő keit” - felsőség, állam, államhatalom kérdését. Fábry érve Ragazra támasz
szakkal sem nevezhető protestánsnak,
kodik és így érvel: „a német protestan
sőt Hitler maga is katolikus környezet
tizmus a felsőséggel - az Obrigkeit-tel ből származott. Ha jól jött is a náciz
musnak a Müllerek árulása, mégsem
szemben feltétlen engedelmességtanítá
sa szolgákat nevelt”. így jut el követ
húzhatunk egyenlöségi jelet Luther és
Hitler között.
keztetésében a hitleri érához, amelyben
Mit idéz Fábry Zwinglitől? Azt a a „barna egyház” Müller püspökkel az
heves vitában fogant mondatot, mely élen, kiszolgálja a fasizmust.
szerint: „Te, Luther, rómaibb vagy a
Persze, az Obrigkeit-probléma sem
rómaiaknál. Szolga vagy, ki szolgákat
ilyen egyértelmű. Legalábbis* a lutheri
nevelsz. A te egyházad a csatatér véré
teológiát, illetően. Mert ha igaz az,
től bűzlik". Súlyos szavak, amelyek álhogy az államhatalom iránti engedel
• Utólag 1529-ben hangzottak el. Ekkor
messég - biblikus alapon is - döntő
volt a marburgi vita, amelynek ered ' módon szerepel a tanban, azért az en
ménytelensége két megrögzött teológu gedelmességnek vannak korlátái. Sőt
son múlott. Túlvagyunk a német pa az ún. politikai kérdésekben Luther tág
rasztforradalmon, annak véres, kegyet
teret enged a ,józan ész számára”. Te
len leverésén, de előtte vagyunk a Kaphát állami, politikai kérdésekben a hit
pel-i csatának, amelyet ZwingUnek kel által megvilágosított józan ész lesz az
lett megvívnia, ahol történetesen életét
emberi cselekvés mozgatórugója. Ez
vesztette. Zwingli a lutheri egyház csa
tette lehetővé a „hitvalló egyház” szá

Kedves Barátaim!
Nagyon köszönöm a ti hírlapoto
kat. .. A napról-napra nagyon jó.
Kaisa Vuoristo
Rovaniemi
Finnország

mára az ellenállást^ de hazai példák
sorát is említhetném. Nálunk a négy
száz éves Habsburg uralom volt az
„Obrigkeit”. Mégis szabadságharcaink
idején a magyar protestantizmus a „lá
zadók” oldalán állt. Még a német ajkú
evangélikusság is! Ezt érdemes hangsú
lyoznunk szemben az olcsó váddal, mi
szerint a „lutheri egyház szentesitett
szervilizmus.”
Fábry már nem élhette meg a nagy
reformátor, Luther születésének fél év
ezredes jubileumát. Az évforduló új
lendületet adott a Luther-kutatásnak s
tisztázott eddig homályos, bizonytalan
pontokat. A legtöbb eredményt az
NDK történészei érték el. S itt szület
tek ilyen megállapítások: „Luther a né
met nép nagy fia”, Luther a német iro
dalmi nyelv megteremtője”, Luther
nyelvi és irodalmi munkásságával a né
met nemzeti érzés elindítója volt” stb.
És végül a mögöttünk lévő három
évtizedben az egyházak, köztük a né
met protestantizmus teológiája, megle
pő változáson ment keresztül. Az em
beriség döntő és nagy kérdéseiben, pl.
a háború és béke kérdésében sok eset
ben *a politikai állásfoglalásokat is
megelőzve egyértelműen áll az élet vé
delme oldalán. Ez vonatkozik a Vati
kán politikájára, azaz teológiájára is
csakúgy, mint a Keleten és Nyugaton
élő protestáns egyházakra. Fábry ide
jében még nem így festettek a dolgok,
nyilván ezért ilyen harcos az írása. De
ha már ez a változás bekövetkezett,
akkor nagy hiba volt egy 1956-os írását
publikálni 1985-ben. E néhány sorral
viszont megpróbáltam érzékeltetni
Fábry tévedéseit és elfogult látását.
Rédey Pál
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A hídépítő pap halálára
DR. LÉKAI LÁSZLÓ, 1910-1986

Az esztergomi bazilika előtt, Is
ten kék ege alatt egyszerű fakopor
sóban pihent az Urához hazatért
főpásztor teste. Körülötte belátha
tatlan sokaság: egyháza főpapjai,
külföldi magas egyházi méltóságok,
országunk hivatalos képviselői, a
magyar testvér-egyházak vezetői és
az egyszerű hívek megszámlálhatat
lan sokasága. A kétórás, megrendí
tő gyászszertartást König bécsi kar
dinális, a pápa személyes küldötte,
és dr. Paskai László kalocsai érsek
vezették. A búcsúztató beszédek so
rában Kállai Gyula a kormány és a
társadalmi szervezetek, dr. Tóth
Károly református püspök a hazai
testvér-egyházak, Magyar Ferenc
szerkesztő a katolikus hívők nevé
ben méltatták Lékai László bíboros
felejthetetlen szolgálatát egyházá
ért és népéért. Sipkovits Imre szín
művész a Szózat szavaival vett tőle
búcsút. Majd a Bazilika kriptájá
ban, elődei mellé helyezték testét
végső nyugalomra. Ennyire csak a
halál és a búcsú órájában döbbe
nünk rá, kit is veszítettünk. Kit ve
szített benne a magyar keresztyénség és a magyar nép, amelyeknek
találkozásáért és egységéért olyan
sok áldozatot hozott a főpap, akitől
búcsúztunk.
* * *
Ki volt dr. Lékai László? Szár
mazása szerint valóban a magyar
nép, a magyar falu egyszerű sarja,
aki egy zalai fazekasmester csa
ládjából jutott el a legmagasabb
magyar egyházi méltóságba. Ta
lán ezért is maradt meg élete vé
géig Isten egyszerű, szerény és alá
zatos szolgájának. Akik személye
sen ismerhették, soha nem érezték
a közelében a magas méltóság hi
degét. Megragadó egyénisége,
mély teológiai tudása és életta
pasztalata mögött szíve legmélyé
ről a hit tisztasága és a krisztusi
szeretet melege sugárzott. A leg
magasabb egyházi méltóságban is
szerető szívű pásztor tudott ma
radni, aki az egyszerű emberek
hez, a gyermekekhez, az élet ter
heit hordózókhoz érezte magát a
legközelebb.
A „szolgálat teológiáját” élte és
tanította; a krisztusi szeretet to
vábbadásában látta az egyház iga
zi küldetését. „Az egyház ennek a
szeretetnek a tényét, lehetőségét és
kötelességét éli meg és hirdeti az
egész emberiségnek ... küldetése a
többiek szolgálatára küldi” - írja
egyik cikkében. Három területen
kell ezt a szolgálatot különösen is
sokra értékelnünk.

Főpapi élete, de egész élete is
szolgálat volt egyházáért, a legna
gyobb magyar egyházért. Jób 14,7
igéje ihlette püspöki jelmondatát:
„Succisa virescit - A megnyesett fa
kizöldül”. Isten kegyelmes Ítéletét
látta meg egyháza sorsában, és a
viharok lecsendesedése után ő az
építés, a békesség szolgálatát látta
feladatának. Lékai László nem a
harcok, hanem a hídépítés embere
volt; a szelídség és a csendes szol
gálat főpapja; a „kis lépések egy
házpolitikájának”
meggondolt,
bölcs hídépítője. Csak tíz évig állt
egyháza legfőbb szolgálati helyén:
de mennyit tett ez alatt a tíz év
alatt a sebek behegesztéséért, egy
háza fájának kizöldüléséért, és ez
zel együtt népe, hazája sebeinek
gyógyulásáért és jobb jövőjéért is!
Szolgálatának gyümölcse volt,
hogy az egyszerű hívek milliói jó
lelkiismerettel tudtak egyszerre fá
radozni egyházuk és népük, társa
dalmunk virágzásáért.
Az esztergomi főpásztor másik
nagy szolgálata a magyar egyhá
zak testvéri közösségére irányult.
Igazi ökumenikus lelkülettel fára
dozott azon, hogy Krisztus egyhá
zai megtalálják egymást, nemcsak
ünnepi alkalmakon, hanem az egy
másért, másokért végzett közös
szolgálatban. Felejthetetlen marad
a magyar egyházak vezetőinek két
évvel ezelőtti parlamenti találko
zásán
megnyitója,
amelyben
XXIII. János pápát és „az új idők
jeleit” idézte. Úgy látta, hogy a
magyar egyházak a haza és az em
beriség java összefogó, közös szol
gálatában találják meg a legjobban
egymás kezét.
Végül, elválaszthatatlan volt
egyháza és a hazai egyházak test
véri közössége szolgálatától a né
pünkért, hazánkért, társadalmunk
egészéért vállalt hídépítő szolgála
ta. Krisztus-hitével együtt vallotta
és vállalta a mai világ és a mai
magyar társadalom realitásait, a
bennük végzett szeretet önmagát
másokért elégető szolgálatát. Ke
reste a dialógust és az együttmű
ködést hívők és nemhívők, keresz
tyének és marxisták között. Ami
kor a családi élet védelmében, a
becsületes munkáért, a szellemi és
erkölcsi értékek megőrzéséért
emelte föl szavát, az egész társada
lom javáért fáradozott, minden
különbségtétel nélkül. Milliók áld
ják azért, hogy megmutatta élete
példájával az utat Krisztus egyhá
za és társadalmunk, népünk java
együtt való szolgálatára, az örök
életért és a földi életért való,
együttes fáradozásban. „Ezt a tár
sadalmi nemzeti egységet tovább
ra is gondosan őrizzük, hiszen leg
értékesebb kincsünk” - mondta
említett elnöki megnyitójában, a
hazai egyházak parlamenti tanács
kozásán. Igaz, ezért a hídépítő
szolgálatáért támadások és kritika
is érték, külföldön és egyesek ré
széről itthon is - de ezek sem ren
dítették meg pontifexi, hídépítő
szolgáláta Isten előtt, jó lelkiisme
rettel való végzésében.
A hídépítő földi szolgálata végé
hez ért. De hisszük, hogy élete és
szolgálata ezután is sok gyümöl
csöt terem - egyháza, egyházaink
és egész népünk életében.
Nagy Gyula

Á R A : 5 ,5 0 F t

G y a k o r o ld é s im á d k o z d k o m o ly s z o r g a lo m m a l
a z Is te n ig é jé t. N e m c s a k a z é r t , h o g y m e g is m e r d
b e lő le Is te n a k a r a t á t , h a n e m , h o g y m e g t e lje s e d 
j é l v e le . L e g y e n é le t e d z s in ó r m é r t é k e . S z o r g a l
m a z d , te r je s z d , h o g y e g y r e jo b b a n e r ő d s v i
g a s z t a lá s o d le g y e n .
M e r t o ly a n is m e r e t e z , h o g y h a v a la k i m e g íz le l
te , s o h a s e m te lik b e v e le , s e m m e g n e m u n ja ,
s ő t m in d ig jo b b a n k ív á n ja , s z o m ja z z a s e g y r e
ö r v e n d e z ő b b le s z tő le .
L u th e r
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Kegyelem —elhívás - bizonyságtétel

Elindulás az egyház szolgálatára
„Különleges hálaadó ünnepi is
tentiszteletre gyülekeztünk ma
össze az ország és egyházunk kü
lönböző részeiből budavári temp
lomunkba. Különleges ez a hála
adás Isten színe előtt, mert egy-egy
nagy gyülekezet életében is ritka
alkalom a lelkészavatás, nem min
den évben történik meg. Különle
ges hálaadó ünnep ez a mai alka
lom, mert hét fiatal áll az oltár
előtt, akik öt tanulmányi év min-

A budavári templom

den öröme, fáradozása, lelki küz
delme és épülése után elhatároz
ták, hogy szívüket, életüket oda
szentelik Isten szolgálatára. Hét
család, közöttük három lelkészcsa
lád viszi most hálaadással és kö
nyörgéssel Isten elé gyermekét, hit
vestársát, keresztgyermekét. Van-e
nagyobb örömünnep az egyház, a
gyülekezetek számára, mint ami
kor hét fiatal elindul az Ige szolgá
latára, munkásként az Űr aratá
sába?”
Ezekkel a gondolatokkal vezette
be igehirdetését Nagy Gyula püs
pök június 22-én délután a Bécsi
kapu téri evangélikus templom
ban, amikor lelkésszé avatta Kos
kai Erzsébetet és Vető Istvánt, s
lelkészi munkatársakként a szolgá
latba kibocsátotta Fodomé Szkrinyár Katalin, Nagy Edina, Puskás
Sára, Szeker Éva és Tóth Márta
végzett teológiai hallgatókat.
A szépen megtelt templom gyü
lekezete nagy figyelemmel hallgat
ta a püspök igehirdetését, aki a
jelöltek által választott ige (2Tim
1,8-9) alapján három kulcsszónak
a jelentését bontotta ki. Szólt min-

denekelött arról a kegyelemről,
ami a Krisztus szolgálatába állítot
ta ezeket a fiatalokat is. Sok embe
ri vágyódás, félelem, imádság, harc
a személyes hit elnyeréséért és
megőrzéséért - ez mind ott van a
mai nap eseménye mögött. Mégis
a legdöntőbb az Isten megelőző
szeretete és elénkjövő kegyelme,
ami elhív és megtart a szolgálat
ban. Ebben lehet bizakodni a jövő
re nézve is. Az elhívás kettőt jelent:
Isten belső elhívását és az egyház
mai, szolgálatba állító elhívását.
Az egyház elhívása, a szolgálatba
küldő szava Isten elhívását feltéte
lezi, arra épül. Hisszük, hogy a
most szolgálatba állók elhatározá
sa, fogadalma és esküje mögött is
ott van Isten belső elhívása.
A szolgálat, amire ezek a fiatalok
elhívást kaptak, a bizonyságtétel
szolgálata. Bizonyságot kell tenniök a megfeszített és feltámadt,
életét értünk halálra adó Jézus
Krisztusról. Ennek a tanúságtétel
nek kiváltképpen való alkalma az
igehirdetés. Az evangélium hirde
tése azonban mindig szóval és élet
tel történik. Soha nem hiányozhat

választásukig lelkészi munkatár
sakként végeznek a gyülekezetek
ben szolgálatot. Ennek megfele
lően történt meg a két lelkész fel
avatása és az öt lelkészi munkatárs
kibocsátása. Az istentiszteleten je
lenlévő lelkészek áldó igékkel bo
csátották útjukra a szolgatársakat.
Az avatást követően úrvacsoraosztás volt, amely alkalommal a
három lelkész-édesapa segédkezett
a püspöknek. A befejező oltári
szolgálat hálaadó imádságát a fel
avatottak mondták el. A megkapóan szép, bensőséges istentiszte
letnek méltó keretet adott Peskó
György orgönaművész orgonajá
téka.
Az istentiszteletet követően a
gyülekezeti teremben történt meg
az oklevelek átadása. Itt a budavá
ri gyülekezet tagjai készítettek fo
gadást a vendégek részére. Gazda
gon terített asztal várta azokat,
akik a felavatottakat köszönteni
kívánták. Köszönjük a gyülekezet
nek, az asszonytestvéreknek és
mindazoknak a fáradozását, akik
templomukban helyet adtak az ün
nepi istentisztelet számára és meg

M a n fre d S to lb e lá to g a tá s a
Manfred Stolpe konzisztóriumi elnök, a Német Demokratikus Köz
társaság Evangélikus Egyházszövetségének egyik vezetője, június 30-án
felkereste hivatalában dr. Nagy Gyula püspököt. Kifejezte az NDK
evangélikus egyházai nevében testvéri jókívánságaikat dr. Káldy Zoltán
püspök-elnök felgyógyulásához és megbeszélést folytattak az NDK-beli
és magyar testvéregyházak közötti kapcsolatok időszerű kérdéseiről.

így kezdődött
az európai Agabosz - a jövendő
keresztyénség megjelentője
- hol tart ma?
ApCsel 21,1-16
Ebben a szakaszban is Pál apos
tol áll a középpontban. Agabosz
próféta jelzi az apostol jövendő,
sorsát, szenvedéseit, de Pál.nem
hagyja eltántorítani magát: fel
megy Jeruzsálembe.
A szakasz megdöbbentően em
lékeztet arra, hogy Jézus is „fel
ment Jeruzsálembe”, ami szintén a
szenvedést, halált jelentette számá
ra. Mester és tanítvány sorsa azo
nos. Pál kész Jeruzsálembe menni,
ezzel csupán Cselekedetek 9,16 tel
jesedik be, ahol Jézus megjöven
dölte Pálról: „Én pedig meg fogom
mutatni neki, mennyit kell szen
vednie az én nevemért”.
Pál csak azt kéri, hogy a gyüle
kezet sírással ne keserítse az ő szí
vét. Ő az elhivatását nézi. Nála a
földi élet más elbírálás alá kerül.
Számára nem ez a legfőbb érték.
„Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség”. Érdekes megfi
gyelni, hogy Pál nem hallgat Aga
bosz jóslatára. A jelenet emlékez
tet arra, mikor Jézust Péter akarja
eltántorítani a kereszt vállalásától
(Mentsen Isten Uram, nem eshetik
ez meg Tevéled, Mt. 16,22). Bizony
sokszor a család, vagy a legköze
lebbi hittestvérek akarnak eltánto
rítani. Jézusnál is Péter, az; első
tanítvány játszotta ezt a szerepet.
Pál tudja, hogy nehéz út áll előt
te, csak azt kéri, sírásukkal se te
gyék még nehezebbé az útját.

Mi is segítsük egymást az enge
delmességben, és ne keserítsük a
másikat (rossz házasság, betegség,
sorscsapás, próba elhordozásában). Isten mindenkinek ad terhet,
keresztet. Az Ige arra figyelmeztet
és kér, hogy egymás terhét hor
dozzátok, de ne nehezítsétek! Fo
gadjuk el mi magunk Isten akara
tát, vegyük fel Krisztus igáját (Mt
11) és ebben segítsük a másikat
is...
Pál megy a maga útján. Isten
akaratát ő látja és Agabusz súlyos
jövendölése sem térítheti el őt. Pál
eljutott az érett férfiúságra. A 14.
versből látjuk, hogy a gyülekezet is
belenyugszik Isten akaratába. Damaszkusz előtt Pál is csak a ma
ga útját járta. Mindig az akarat
síkján állunk szemben Istennel.
Hiába vannak szép elméleteink,
vallásos érzelmeink, amíg akara
tunk össze nem törik Isten előtt.
Igénk egy eleven képet tár elénk: a
síró gyülekezet, amely lassan meg
nyugszik Isten akaratában. Ez per
sze nem megy benső harcok és
könnyek nélkül.
Kísértés, kereszt vár minket is a
hazafelé vezető úton. Pál példája
erősítsen, hogy mi se tanácskoz
zunk „testtel és vérrel”, hanem Is
tenre figyelve menjünk a hit és en
gedelmesség útján.
Gáncs Aladár

Az ünnepi gyülekezet

az igehirdető szolgálata mögül a
személyes papi élet, a pásztori ál
dozatos szolgálat bizonyságtétele.
Erre a bizonyságtevő életre hív Is
ten kegyelme.
A püspök igehirdetése után a
Schütz-kórus énekelt Csorba Ist
ván vezényletével, majd az avatás
következett. Egyházunk rendje
szerint a teológiát végzett nőhall
gatók közül azokat avatják lel
késszé, akiket valamelyik gyüleke
zet megválasztott, a többiek meg

teremtették annak a lehetőségét,
hogy alkalom legyen a kötetlen
együttlétre, a baráti kézfogásra is.
Ez is bizonyságtétel volt, amely
nemcsak szavakból állt. Azt kíván
juk és azért imádkozunk, hogy az
egyház szolgálatába most elindu
lok életében is együtt legyen a sza
vak és cselekedetek bizonyságtéte
le. így lesz abban öröm és mögötte
áldás.

A felavatottak dr. Nagy Gyula püspökkel
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#-R Ó L
„Ezért tehát nem vagytok ti idegenek és jövevények, ha
nem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.”
Ef 2,19.
VASÁRNAP i - »Mi pedig, a te néped, örökké magaszta
lunk téged. Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet
neked.” Zsolt 79,13 (Jel 5 ,9 - Jn 61,15- Zsolt 55). A szabaditásért adott hálát a választott nép Istennek^ A megváltó
reménységért kell napról napra leborulnunk Istenünk színe
előtt. Generációk - előttünk voltak és mi és utánunk jöven
dők, csak térden állva magasztalhatjuk Istent, hogy Jézus
Krisztusban megváltott bennünket és ezzel megadta ne
künk az örökélet igazi reménységét. „Áldjad én lelkem a
dicsőség örök királyát...” (5., ének 1. verse)
HÉTFŐ ~ »A Seregek Ura ezt mondja: Bizony, aki titeket
bánt, a szemem fényét bántja!” Zak 2,12 (L Jn 4,4 - 2Móz
16,32-35/a - Jn 4,43-54). Urunk nemcsak megteremtette
ezt a világot. Nem hagyta keserű levében főni, hanem
annak gondját is viseli. Miért? Mert nagyon szeret bennün
ket. Nem engedi, hogy bennünket bármi bántson. Oltal
maz, véd, sorsunkban osztozik. Úgy, ahogyan ezt Jézus.
Krisztusban megmutatta számunkra, aki azonosult az em
berrel: mindent vállalt, mindénben részestársunk volt és
ma is ezt teszi. Nagyon szeret az Isten bennünket: csoda ez!
Mégis ebben élhetünk és ez lehet a mi reménységünk!
KEDD - „Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok
segítséget.” Zsolt 62,2 (Jn 16,32 - 2Móz 19,3-8 - Jn
5,1-9/a). Rohanó életünk, zajos mindennapunk annyira
vágyik egy kis csendre. Lelkünk is vágyakozik a nyugalom
ra. Jézuspnk azt mondta, hogy jöjjetek énhozzám mind
nyájan.;. Ez azt jelenti, hogy igazán csendben lennünk
csak Isten színe előtt lehet. Csendes percek. Csendes imád
kozások, alig hallható fohászok Isten felé - erre felel a
legnagyobb kegyelem Isten segítő szeretete. Próbáld meg
- meglátod, elcsendesülsz!
SZERDA _ „Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz,
amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel,
türelemmel” Ef 4,1-2 (Lk 14,7-11, - Péld 16,18 - Jn
5,9/b—16). Mindannyian a keresztség által elhivattunk Is
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ten gyermekeinek. Ez azt jelenti, hogy mindnyáján valami
lyen, megbízatást kaptunk az Istentől. Ez különféle. Kinek kinek mást és mást adott az Isten, hogy azzal sáfárkodjon.
Viszont - bármit is kaptam megbízatásul, hivatásként - azt
méltón kell végeznem. Alázatosan és nem alázatoskodva,
szelíden és nem sunyin, türelemmel és nem visszafojtottan.
Ahogyan azt tette Jézusunk...
CSÜTÖRTÖK ~ „Én* aki igazat beszélek, van erőm a
szabadításhoz” Ézs 63,1 (jel 1,18 - lK or 10,16-17 - Jn
5,17-23). Nem mindegy, ki mondja, hogy megszabadít
bennünket: gondjainktól, problémáinktól, szenvedéseink
től. Nem mindegy, kihez könyörgünk nyomorúságunkban.
Nem mindegy, ki az, Aki azt ígérte nekünk: „kérjetek...”.
Isteh az, aki Jézus Krisztus által megszabadít bennünket
mindentől, ami elterelné figyelmünket, lelkünket Róla. 0 a
nagy Rendező, Akinek van ereje, hogy bennünket is meg
szabadítson.
PÉNTEK - „Hozzám kiáltottál nyomorúságban és meg
mentettelek.” Zsolt 81,8 (Mt 9,22 - Lk 9,10-17 - Jn
5,24-30). Mélységből kiáltunk az Istenhez... Gyászban,
szenvedésben, kínokban, lelki krízisekben vajon kihez me
hetnénk. .. Csodálatos lehetőségünk az imádság kegyelme.
A ránk nehezedő, jogos ítéletre megrendültén, fájó szívvel,
de igaz hittel és bizodalommal válaszolhatunk. Ez az imád
ság kegyelme, az oly sokszor elfelejtett, de mindig ránk eső
faktor... én megmentettelek - vagyis meghallgat az Isten!
SZOMBAT - T e vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami
jó nekem.” Zsolt 16,2 (Ef 3,14-15 - 2Kor 5,1-9 - Jn
5,31-40). Sok mindent próbál az ember. Belemerülünk a"
földi javak gyűjtésébe. Beleveszünk a munkába. Sokféle
képpen próbáljuk biztosítani jövendőnket. Valahogy idő
múltán azonban az embernek - ha hite van - rá kell döb
bennie - egyedül Krisztus, akiben bizton reménykedhe
tünk, Akiben bizton megtalálhatjuk jövőnk reménységét.
Csak egyedül Jézus, aki jó, csak egyedül Jézus, aki hű
barát. Csak egyedül Jézus, aki mindvégig mellettem ma
rad. Csak egyedül Jézus, aki végigkísér a földi úton. Csak
egyedül Jézus, aki a célhoz vezet engem. Solymár Péter
J

Gyarmathy Irén

... mindnyájan,
akik megfáradtatok
Es mennyi van belőlük! Ifjú és
öreg, férfi és nő egyformán. Van aki
csak elfárad vagy éppen kifárad, de
a megjáradás jóval több ennél. Van
ebben a szóban valami visszavonha
tatlan. A megfáradt ember belefá
radt valamibe, felad valamit, amit
nem tud folytatni, mert úgy érzi,
nincsen elegendő ereje hozzá. Se a
rossz legyőzéséhez, se a jó megtar
tásához. Elszomorító, hogy mennyi
megfáradt ember él a földön, aki
nem bír tovább küzdeni, inkább fel
adja. Hazai és külföldi lapokban
olvasom, hogy milyen sok az önma
gával meghasonlott, testi, lelki
megfáradt ember. A jómódban élők
között is, gazdagok, pénzemberek ',

művészek, ismert közéleti személyi
ségek körében is és hol vannak ak
kor még az ismeretlenség megfáradottai!?
Hogyan jutottak el eddig az ál
lapotig? Nem máról holnapra, az
bizonyos! Keserves megpróbáltatá
sokkal kikövezett úton érkeztek a
megfáradásig. Baráti figyelmezte
tés, orvosi utasítások, beszédes pél
dák ... mind-mind segíteni próbál
tak, de hiába. Az ember már-már
azt hitte, hogy ereje kiapadhatat
lan, hogy mindent egyedül is el tud
végezni, nincs szüksége segítségre,
mementókra csak legyintett moso
lyogva. Es lassan fizikai ereje, szel
lemi képességei is felmondják a

Közmondások az Ige fényében

Jótett helyébe
jót ne várj!
Van ennek a közmondásnak egy
változata is, miszerint „Jótett he
lyébe jót várj”, de ez csak a mesék
ben van így, ott sem mindegyik
ben. Az életben inkább az a na
ponta emlegetett, hogy „Jótett he
lyébe jót ne várj”. Mondjuk ezt
mintegy magunknak, amikor csa
lódunk, úgy érezzük, hálátlanok
hozzánk mások, ilyenkor „vigasz
taljuk” magunkat, hogy hiszen „ír
va van”, ,jótett helyébe jót ne
várj”. Mivel igen gyakori érzés a
hálátlanság érzete, érdemes az Ige
világosságába állítani ezt is.
A Biblia is tud arról, hogy van
hálátlanság. Isten is gyakran pana
szolja népének, a Benne hívőknek,
a jótéteményeit minduntalan megtapasztaltaknak. Az Úr Jézus
Krisztusnak pedig mindenki más
nál jobban része volt ebben, jót tett
mindenekkel, mondja az-Ige, és mi
lett a jutalom, a hála? Azt kiáltot
ták mind, hogy .„feszítsd meg”.
Meggyógyított sokakat és mint az
egyik történet példázza,. hányán
tértek vissza hálát adni? Csak egy,
és az samáriai. Pál apostol szivé
ben is ott volt a mérhetetlen szere
tet, hiszen azt írta, hogy „még az
én életem sem drága nékem, csak
hogy az én atyámfiáit megnyer
jem”. Megnyerni a jó hírnek, a jó
ügynek, az üdvösségnek. A vi
szonzás az ő esetében is jól ismert.
—Úgy tűnik, a Biblia alapján méginkább öregbíteni lehetne ennek a
közmondásnak a súlyát.
De ne feledjük, hogy az Újszö

vetségben sehol nem találkozunk a
hálátlanság panaszos emlegetésé
vel! Ahol szó van róla, hiányzik az
indulat, szó sincs semmiféle tanul
ság gyors levonásáról. Isten embe
rei minden időben egyrészt eleve
számoltak a hálátlansággal, nem
emberekben bíztak soha, hanem
Isten szeretetében és bölcsességé
ben. Ez bizonyos értelemben kör
forgást is jelent. Jót teszek valaki
vel, de másvalaki az, akitől én jót
kapok. Valaki jót tesz velem, és ezt
mások felé adom tovább. Isten or
szágában van ilyesmi, és ennek el
fogadása a hálátlanság érzését
megerőtelenítheti, ha én érzem
úgy, hogy hálátlanok irántam.
Ugyanakkor bizonyos az is,
hogy Isten gyermekei tudnak jót
tenni, anélkül, hogy jót várnának
érte. A közmondást tehát mond
hatom így is: Jótett helyébe jót vűlóban ne várj! Ha ezt várod, bibliai
mérték szerint valóban már nem
igazi jótett, amit én annak vélek.
A közmondást ezáltal lehet mint
egy megszelídíteni, a hálátlanság
élét eleve elvenni.
Itt is egy jól érzékelhető kettőssé
ge van a teljes igazságnak. A ke
resztyén embernek mindenképp tö
rekednie kell, hogy köszönetét, há
láját Isten és emberek felé a tőle tel
hető legnagyobb mértékben kife
jezze. Ugyanakkorimádságban kér
nie kell, hogy ő maga tudjon jót tenni
anélkül, hogy érte hálára számítana.
Hogy a jótett öröme megmaradjon,
ennek ez a feltétele. Győr Sándor

szolgálatot. Apró jelek mutatkoz
nak, de szemet hunyunk jelőttük,
nem akarjuk magunkat megadni és
ez újabb energiát követel.
Jó sok év múlt el azóta, hogy
engem is követett a megfáradás ör
döge, de akkor még magát a szót
sem hallottam. Tele voltam jót aka
rással, meg akartam váltani a vilá
got, jó példával elöl járni a szolgá
latban, égettem szivem gyertyáját
mindkét végén. Nem feleltem az
irigységre, a rosszindulatra. De las
san megfáradtam ebben a harcban.
Es akkor jött egy barátom, akitől
először hallottam ezt a szót: megfá
radás. Es biztatása így hangzott:
- Ne fáradj meg! - ez pedig azt
jelentette, ne' add fel a harcot a jó
ért, a jobbért, mégha néha" minden
fáradozásod meddőnek bizonyul is.
Nem vagy egyedül. „Jöjjetek hoz
zám mindnyájan, akik megfáradta
tok és megterheltettetek ... tanuljá
tok meg tőlem, hogy én szelíd és
alázatos szívű vagyok." Hadd idé
zek egy tiszta szívű asszony levelé
ből is, aki már sok évet ért meg, de
nem ismeri amegfáradást. „Mindig
örülök, ha rám virrad a reggel, mert
új reményt ad nekem. Néhány hó- ■
nap múlva 85 éves leszek. Boldog
vagyok, hogy nem lettem pesszimis
ta és vigasztalni tudok mindenkit,
aki tiszta szívvel felém fordul. Az
élet örömet és szomorúságot hoz, de
erőt hozzá fentröl kapunk. Minden
hez! Csak bíznunk kell. A t élet pró
bák elé állít valamennyiünket. Va
lamennyivel megbirkózni a kivá
lasztottak előjoga. De ezt csak az
ima erejével valósíthatjuk meg. Jó,
ha megtanulunk imádkozni.”
Betegágy mellett állva hallottam
a kétségbeesett rádöbbenést:
- Nem tudok imádkozni!
Es mi, akik' körülálltuk az ágyat,
tudunk-e imádkozni? Mennyi időt
szentelünk naponta Istennel való
beszélgetésre? Eletszükséglet-e szá
munkra az ima? Vagy csak vasár
napi eldarált, megszokott szövegmondás. Es a megfáradtak eljutnak-e az ima létszükségletéhez?
Megtanitjuk-e a ránkbízottakat
imádkozni még jó időben? Vagy
magunk sem élünk vele? Magunk
sem halljuk ...jöjjetek... vegyétek
föl ... az én igámat... mert az én
terhem könnyű!
Összekulcsolva kezünket imában
adjunk hálát azokért, akik időben
megtanítottak bennünket imádkoz
ni. A nehézségekért is, mert rajtuk
keresztüljutottunk el megfáradva is
' oda, ahol a minden vigasztalás for
rására találtunk. Belefeledkezel-e
az Istennel való beszélgetésbe? Et
től nem lehet megfáradni soha, de
talpra állni segítségével bizonyosan.
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Deák tér de. 9. (úrv.) Káposzta Lajos, de.
11. (úrv.) Káposzta Lajos, du. 6. Káposzta
Lajos. Fasor de. II. (úrv.) Gáncs Aladár, du.
'éj. Gáncs Aladár. Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9.
(úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9.
Az Orosz Pravoszláv Egyház nyílt levelet irt, melynek részleteit az alábbiakban közöljük.
(szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (ma
gyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de.
11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla.
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló
de. 11.- (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de.
8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10.
őexcellenciája, Tisztelt Elnök Úr!
Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
Az Orosz Pravoszláv Egyház hívei és a Szovjetunió valamennyi kereszténye különö
Reuss András. Váci út 129. de. negyed 10.
sen átérzi a vallásos emberek felelősségének nagyságát napjainkban az élet szent
Reuss András. Frangepán u. 43. de. 8. Reuss
ajándékának az atomkatasztrófától való megmentéséért.
András. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pester
A Szentirás azt tanítja, hogy az ember felelősséget hordoz Isten előtt a teremtett világ
zsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soállapotáért, melyet a Teremtó rábízott gondos őrzésre; megművelésre és megóvásra
roksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné Nagy Er
(Tér 2,45).
zsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán.
Ennek tudatosítása jelenleg annál is fontosabb, mert az utóbbi évtizedekben nyilván
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
valóvá vált, mennyire nem előreláthatóan pusztítóak lehetnek azok az erők, melyeket
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
irányítani próbál és melyeket felhasznál ma az ember.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik
Országaink tudósai meggyőzően mutattak rá, hogy nukleáris konfliktus esetén
László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
- kisszámú nukleáris fegyver használata esetén is - olyan radikálisan meg fog változni
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Má
a kiima és az életkörülmények a Földön, hogy az elkerülhetetlenül az emberek és minden
tyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél
11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
élő halálát vonja maga után. Ezért az a véleményünk, hogy a nemzetközi kapcsolatok
Péter. Rákoshegy de. 9. Kósa László. Rákos
ban olyan doktrínát, mint „nukleáris elrettentés", „nukleáris megfélemlítés", „megelőző
csaba de. 9. (úrv.) Inotay Lehel. Rákosliget
nukleáris csapás" különösen veszélyesek, mert igazolják és maguk után vonják a
de. 11. Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél
nukleáris fegyverek megsokszorozódását és tökéletesedését, aláássák a nemzetközi
11. Kósa László.
kapcsolatok erkölcsi alapjait, és megnő a valószínűsége egy véletlen nukleáris konfliktus
aBécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
kitörésének.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai Mik
Innen az az általános, széles körben elterjedt és teljesen megalapozott vélemény, hogy
lós, du. 6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9.
planétánkon az élet csak úgy őrizhető meg, ha a nukleáris fegyverek.teljesen eltűnnek
Madocsai Miklós. Óbuda de. 10. Görög Ti
a Föld felszínéről. A mi vallásos álláspontunk szerint bármilyen lépés, bármilyen erőfeszí
bor. XU. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9i Buczotés ebben az irányban csak hasznos lehet és megfelel Isten akaratának.
lich Márta, de. 11. Buczolich Márta, du. fél
Ezért forrón üdvözöljük azoknak a politikai vezetőknek az erőfeszítéseit, akik állhata
7. Kőszeghy Tamás. Budakeszi de. 8. Kőtosan törekszenek arra, hogy megtisztítsák a Földet a nukleáris fegyverek mocskától,
szeghy Tamás. Modori u. de. fél 10. Pesthimegőrizzék a mennybolt épségét, új erkölcsi atmoszférát teremtsenek a nemzeteken
degkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Kelen
belül és az államok között.
föld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.)
Meglep minket, hogy válaszul a moratóriumokra - melyek szovjet részről bátor
Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Német
lépések - atomrobbantásokat hajtanak végre a nevadai kísérleti területen.
völgyi út 138. de. 9. Missura Tibor. Keienvőlgy de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11.
Nem értjük azt sem, miért nem ad Ön pozitív választ a Szovjetuniónak azon javaslatai
Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő
ra, melyek egy nemzetközi egyezmény kidolgozására és elfogadására vonatkoznak a
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.
nukleáris kísérletek betiltásáról, s melynek végrehajtásához biztosítva lenne a kellő
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Nyílt levél a z Egyesült Állam ok elnökének,
Ronald Reagan úrnak

Istentiszteletek a Balaton mellett
1986. július 13-án
Balatonakali du. 4. Balatonalmádi (BajcsyZsilinszky u. 25.) du. 4. Balatonfiired (ref.
imaterem) de. 8. Balatonszárszó (ref. papiak)
de. 8. Balatonszemes (Fő u. 32.) du. 2. Bala
tonszepezd de. 10. Kapernaum (Gyenesdiás,
Béke u. 57.) du. fél 3. Keszthely de. II. (úrv.)
Siófok (Fő u. 93.) de. 11. Tapolca (prot.
templom) de. fél 9.

Szentháromság utáni 7. vasárnapon
az oltárteritő színe: zöld. A délelőtti
istentisztelet oltári igéje: Mk 8, 1-9; az
igehirdetés alapigéje: IJn 5,11-13.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. július 27én, vasárnap reggel 7.05 órakor-az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet: Csizmazia Sán
dor lelkész, a Budai Szeretetotthonok
igazgatója.

A HÉT P O R T R É JA

kölcsönös- ellenőrzés.
Teljes szívünkből üdvözöljük a nukleáris fegyverzet szakaszos csökkentésére, az
évszázad végére teljes megsemmisítésére irányuló tudományosan megalapozott, nagy
jelentőségű programot, melyet szintén a mi államunk terjesztett elő.'
Mélyen fájlaljuk, hogy ez a javaslat sem találkozott még az Ön részéről méltó értéke
léssel és támogatással, vagy átgondolt ellenjavaslattal.
Ez utóbbi körülmény annál inkább elkeserítő^ mert - amivel nyilvánvalóan Ön is
egyetért - a nukleáris leszerelés problémájának megoldásától függ, hogy a mi Urunk
Jézus Krisztus megszületésének 2000. évfordulóját virágzó, Istennek hálát nyilvánító
Földön köszöntjük-e, vagy a Föld kiégett és élettelen pusztaság lesz!
Emlékszünk a múlt év novemberi legfelsőbb szintű találkozóra. Az USA és a Szovjet
unió keresztényei rendkívül komoly imáikkal kísérték közvetlenül Genfben. Sok keresz
tény és más vallású imádkozott sikeréért az egész világon. Ez a találkozó reményt keltett
a nukleáris fegyver nélküli világ megteremtésére, egy olyan világéra, ahol a túlélésért
küzdő és igazságosságra vágyó emberek százmillióinak a szükségletei kielégülnek.
Nem adjuk fel ezt a reményt, és felhívjuk Önt, őrizze „Genf szellemét”, tartsa magát
az akkori megbeszélések eredményeihez, melyek megvalósulásától nemcsak a mi
országaink, dé az egész emberiség jövője függ.
Legyen az Ön vezetése igaz elősegítője annak, hogy a két nagyhatalom között,
barátság és békés együttműködés jöjjön létre, a világ más népeinek hasznára.
Tisztelettel
Pimen
Moszkva és egész Oroszország
patriarchája

HAZAI ESEMÉNYEK
.

Juhász Ján os

Értesítjük a Lelkészi Hivatalo
kat és megrendelőinket, hogy a
Sajtóosztály július 1-tQI augusztus
31-ig iratterjesztési szünetet tart.
A szünet idején a készpénzért törté
nő eladás zavartalan. A július 1. után
érkező megrendeléseknek csak
szeptember 1. után tudunk eleget
tenni.
SAJTÓOSZTÁLY

Házasság

Tóth M árta lelkészi munkatárs és
Kovács Imre teológiai hallgató 1986.
június 28-án tartották esküvőjüket a
szombathelyi templomunkban. Puskás Sára lelkészi m unkatárs és
Lackner Pál teológiai hallgató 1986.
július 11 -én budavári templomunkban
tartották esküvőjüket. Isten áldása le
gyen rajtuk!
Születés

MEGHÍVÓ
A keszthelyi templomban
(Deák Ferenc u. 20.)
július 13-án, vasárnap este
fél 8-kor
' egyházzenei áhítat lesz.

M anfred H einig
1979. március 3-án a Sámson házi
Gyülekezet presbitériuma egyhangúan
Juhász Jánost javasolta a felügyelői
tisztségre, akit azután az egész gyüleke
zet szívesen választott meg. Miért volt
a nagy egyetértés, azt az alábbi rövid
életrajz magyarázza meg: Sámsonházán született 1936. augusztus 6-án. Ab
ban az időben természetes volt, hogy'
szüleivel kisgyerek korától részt vett a
gyülekezeti alkalmakon. De az már
nem természetes, hogy a lelkész kérésé
re beiratkozott 16 évesen a Fóti Kán
torképző téli tanfolyamára. 53-ban
kezdte szolgálatát az orgona mellett,
egy évvel később kántortársa halála
után a kántori szolgálat minden terhe
őrá nehezedett. „A kezdet kezdetén re
megett kezem-lábam, de még a han
gom is az istentisztelet előtt, amikor a
nehéz szlovák liturgiára, a sok.versszakos Tranoscius énekekre gondol
tam ...” emlékezik vissza a régmúltra.
Önként vállalt szolgálata csak gyara
podott 1977-től, amikor lelkész nélkül
maradt egy évig a gyülekezet. Vasárna
ponként nemcsak az orgonához ült le,
hanem kiállt az oltár elé is, igét olva
sott, imádkozott.
Éppen ezekben a nehéz hónapokban
egyszer az erdőben dolgozva egy föl
csapó gally tüskéje belefúródott jobb
szemébe. Hosszú kórházi ápolás, két
műtét után amint hazajött, - noha nem
lett volna szabad erőltetni a szemét vasárnap már újra szólt az orgona.
Ezért volt egyöntetű a presbitérium
és a gyülekezet óhaja, hogy ki töltse be
a felügyelői tisztséget. Azóta is, ebben
a tisztségében is a lelkész segítője, ta
nácsadója, a régi értékes hagyományok
féltő őrzője, a gyülekezet életét vigyázó
hűséges szolgálattevő. Legyen is mind
végig, amíg Ura szolgálni engedi!

berlini egyházzenei igazgató
Bach-műveket orgonái
Igét hirdet:
Véghelyi Antal
lelkész

\ _____________ __ _________
MEGHÍVÓ
Szeretettel értesítjük az érdeklődőket,
hogy az Evangélikus Teológiai Akadé
mián (Bp. XIV., Lőcsei út 32.)
1986. augusztus 18-tól 29-ig
(de. 8-tól 12-ig; du. 14-től 18 óráig)
nyelvi tábort tartunk
Ezen az alkalmon héberből és újszövet
ségi görögből alap-, középr és felsőfo
kú oktatást végzünk, latin nyelvből pe
dig alapfokú tanfolyam lesz. (Szombat, *
vasárnap a tanfolyam szünetel.)
A tanfolyam ingyenes, szállást és ellá
tást viszont nem tudunk biztosítani.
A nyelvi táborba mindenkit, de külö
nösen a teológiai doktorálásra készülő
lelkésztestvéreket szeretettel hívjuk és
várjuk.
( A jelentkezéseket 1986. augusztus
15-ig lehet beadni.)
Evangélikus Teológia Akadérnia
Adományok a lelkészképzésre
Egy magát megnevezni nem akaró
Nógrád megyei hittestvérünk 40 000 Ft,
Erdős Éva kerepestarcsai hittestvérünk
10 000 Ft, a negyven éves találkozón
részt vevő lelkészek 3000 Ft, egy magát
megnevezni nem akaró hittestvérünk
szintén 3000 Ft adományt küldött a
lelkészképzés támogatására. Dr. Ta
kács Gyuláné kecskeméti hittestvérünk
pedig a teológiai hallgatók év végi ju 
talmazására 2000 Ft adományt kül
dött. Hittestvéreink áldozatkész szeretetét ezúton is köszönjük.

Ponicsán Péter üzemvezető és PaorSmolz Erzsébet gépi könyvelő házassá
gát Isten harmadik gyermekkel áldotta
meg. Az újszülött a szent keresztségben
Katalin nevet kapott. A keresztelést
Ponicsán Imre ny. lelkész végezte jún.
29-én, akinek a most megkeresztelt
gyermek nyolcadik unokája. „...ö ltsé-\
tek magatokra az Ú r Jézus Krisztust”.
Apróhirdetés
Fiatal házaspár két gyermekkel al
bérletet vagy bármilyen lakásmegol
dást keres Budapesten vagy környékén
(gondnokság, kántori szolgálat).
„Dániel” jeligére a Szerkesztőségbe.

Evangélikus
Élet
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„Utak az élethez”
Egyházi Napok résztvevői nem min
denben úgy fogalmaztak, mint aho
gyan ezekről a kérdésekről mi fogal
mazzuk meg gondolatainkat. De ez
érthető is, hiszen az ő „kontextu
suk”, az ő környező világuk, amely
ben élnek, alapvetően más, mint a
miénk. S ezért kifejezési módjuk, a
béke megőrzésének a megközelítési
formái is mások. Megerősödtem ab
ban, hogy az alapvető emberi és
egyben keresztyéni vágyban egyek
vagyunk, hogy a világbéke ügye Is
tentől reánk bízott feladat s annak
munkálásában - még a megosztott
világban is -, nem lehet elfáradni.
Úgyszintén nagy teret szenteltek
a rendezők az ökumenikus békezsi
nat kérdésének is. Igyekeztek ezt a
problémát „levinni” gyülekezeti
Az egyházi napok emblémája
szintig. Nem teológiai fejtegetések
kel próbálták e témát aktuálissá ten
Ez volt a mottója a Német Szövet ni, hanem az egyház felelősségét a
ségi Köztársaságban lévő Kurhes- teremtett világért, az Istentől kapott
sen-Waldeck-i tartományi egyház parancsot emelték ki. Az Egyházi
ban rendezett Egyházi Napok ren Napok rendezői és részvevői is tisz
dezvényeinek. Ez a tartományi egy tában voltak azzal, hogy egy ilyen
ház a kisebb lélekszámú egyházak ökumenikus zsinat kérdését nem le
közé tartozik. „Mindössze” egymil het rajongva fogadni, annak meg
lió tagot számlál (de azoknak is csak rendezését siettetni. De - és ez erőtel
jes hangsúlyt kapott -, a béke kérdé
egy része lutheránus!).
Német területen hagyományai se napjainknak olyan égető kérdése,
vannak az egyházi napoknak. Ezek amely minden különbséget le kell,
országos jellegűek - mindkét Né hogy győzzön.
metországban. Most a KurhessenTermészetesen ezek mellett a ko
Waldeck-i egyház vezetői úgy dön moly kérdések mellett a rendezvé
töttek, hogy egyházuk híveihez nyek között gondoltak az idősekre
„házhoz” hozzák ezeket a rendezvé és a gyermekekre is. Részükre külön
nyeiben is, de tartalmilag is igen programokat készítettek. Hangver
gazdag alkalmakat.
senyek, ökumenikus istentisztele
Az EgyhájZi Napok hivatalos tek, éjféli liturgikus alkalmak tették
megnyitására Kasselben került sor, még tartalmasabbá ezeket a napo
1986. június 7-én. Egyszerre öt he kat.
A rendezők nagy hangsúlyt he
lyen (négy templomban és a városi
kultúrcsamokban) került erre sor. lyeztek arra is, hogy a meghívott
Ez egyben azt is jelentette, hogy az külföldi vendégek ne csak jól érez
Egyházi Napokat öt témával kíván zék magukat, hanem szolgálati lehe
ták megrendezni. S így ki-ki a maga tőségeket is biztosítottak a számuk
számára „szimpatikus” témával ra. Június 8-án, vasárnap délelőtt
foglalkozó templomot kereshette Kasselben az ünnepi isténtiszteletek
fel. A témák között voltak kimon igehirdetői szolgálatát a vendégek
dott teológiai kérdések, de a mai végezték. (A magyar küldött a város
család problémáival foglalkozó egyik főtemplomában végzett ige
szekciót éppúgy találhatott magá hirdetési szolgálatot.)
nak a hivő mint pl. a diakónia mai
A külföldi vendégek között ott
állása után érdeklődő. A legna láthattuk Rapoo püspököt Délgyobb érdeklődés azt a munkát kí Afrikából, Dandin püspököt Indiá
sérte, amely az egyház (és az egyház ból. De ott voltak a lengyel, az oszt
tagjain^kj éSiia politika, iUtfjjfSpWfi ráké» az NDK egyházainak a képvis
.
..... .
egyház es1a b ^ e kérdésévdjpgjpl^ selpi i
kozott. (Ez a kiemelkedő érdeklődés
Az Egyházi napok befejező alkal
abban is megmutatkozott, hogy ez mán, vasárnap délután, a városi
a csoport a több ezres férőhellyel parkban mintegy 14 ezer részvevő
rendelkező kultúrcsamokban tar előtt hangzottak ej bizonyságtevé
totta izgalmas üléseit.) E témakörön sek a vendégek és a házigazdák ré
belül előadások és pódiumbeszélge széről.
tések hangzottak el a tervezett öku
Kassel, ez a viszonylag kis város,
menikus békezsinatról is.
két napon keresztül egyházi lázban
Mint érdeklődő igyekeztem min „égett”. (Mintha az LVSz budapesti
den csoport munkáját megismerni. Nággyűlésének a hangulatát éltem
Számomra mégis az a nyílt és őszinte volna újra át!) S ez a „láz” hatalmá
békevágy jelentett maradandó él ba kerítette a résztvevőket és a ven
ményt, amely kifejeződött az elő dégeket is. Hiszen mindnyájan úton
adásokból és a résztvevők arcáról. járó emberek vagyunk, éspedig Is
Egyértelműen próbálták meghatá ten által kijelölt úton kell járnunk.
rozni az egyház helyét és feladatait Nekünk is, magyar evangélikus ke
ebben a feszültségektől terhes vilá resztyéneknek.
gunkban. Természetesen a kasseli
Kamer Ágoston

Wege
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B en cze A n d rás ik ta tá sa
Nagy örömünnepe volt a székesfehérvári gyülekezetnek. Június
15-én délután iktatta be szolgála
tába Bencze András lelkészt Lá
bossá Lajos a Fejér-Komáromi
egyházmegye esperese.
M inden arcon öröm sugárzott,
am ikor tizenöt beöltözött lelkész
társa között indult be a zsúfolásig
m egtelt és fehér virágokba öltözte
tett tem plom ba a fiatal új lelkész,
aki már közel két éve végzi itt szol
gálatát mint Segédlelkész, és a gyü
lekezet egy szívvel és egy akarattal
választotta m eg lelkészévé.

Az ünnepi istentiszteleten Lá
bossá Lajos esperes a Lukács ev.
19. rész 9-10. versével szolgált:
„Ma lett üdvössége epaek a ház
nak” KihangsúlypZía az igesza
kaszból, hogy Jézus Krisztus min
dig a mában akar munkálkodni.
Ma bízza rá az új lelkészre a fehér
vári gyülekezetei, mint a házanépét. Nehéz és súlyos feladat ez, Jé
zus nyomdokában megkeresni az
elveszettet és az evangélium hirde
tésével megtartani őket. Emberi
erő kevés ehhez, de Jézussal, - aki
azért jött hogy megkeresse és meg
tartsa ami elveszett, - bizakodva
indulhat el ezen a nehéz úton.
Erre kérte számára az erőt és
áldotta meg az esperes lelkészét.
Megható volt, ahogyan Nagy Ti
bor, a gyülekezet nyugdíjba vonult
fehér hajú lelkésze áldással adta át
a stafétabotot a fiatal erőnek; majd
Bencze Imre kelenföldi lelkész ál
dotta meg fiát az induló szolgá
latra.
A lelkésztársak is mind egy-egy
igével erősítették az újonnan beik
tatott testvért.
Bencze András igehirdetésében
a János ev. 13. részéből a lábmosás
történetéből Jézus példáját emelte

/

ki. Őt szeretné követni, aki szolgai
munkára szólítja fel tanítványait.
A befejező úrvacsorához egy
emberként vonult ki a „megkere
settek” serege, hogy „megtaláltak”
legyenek.
Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen Lábossá Lajos esperes
először dr. Nagy Gyula püspök és
dr. Nagy István teológiai tanár le
vélbeli köszöntését adta át, majd
az igével köszöntötte Bencze And
rást: „Igyekezzetek a városnak jó
létén... mert ez a ti jólétetek is”.
Ehhez kapcsolódott Balsai Ist
ván városi tanácselnök-helyettes
köszöntése, aki a tanácsi szervek
nevében üdvözölte és szeretettel
kérte Bencze András segítségét a
város lakosságának egyéni problé
mái megoldásához (az alkoholiz
mus, ifjúságvédelem, stb.). Beszé
dét azzal fejezte be, hogy a város
címerén levő nyitott kapu jellemez
ze a város nyitottságát és azon be
lül a gyülekezet nyitottságát is az
emberi gondok, bajok, sorsok felé.
Ezután a testvérgyülekezetek
lelkészei köszöntötték és fogadták
szeretetükbe az új lelkészt, majd az
ifjúság, és végül az édesanyák ne
vében Bognár Jánosné nyújtotta át
a hála virágait, megköszönve,
hogy az ifjúság sorsát úgy szívén
viseli.
Bencze András meleg szavakkal
köszönte meg a sok szeretetet. El
mondta, hogy szeretne sóvá és vi
lágossággá válni gyülekezetével
együtt hazája és városa javára.
Szép ünnepség volt, méltó a haj
dani Gáncs Aladár gyülekezeté
hez. Nem volt hiábavaló az ő mag
vetése.
A vendégeket terített asztal vár
ta, ahol még az esti órákig tartott az
örvendezés és a testvéri beszélgetés.

:
Pákolitz István:

!

\

Se több, se kevesebb
Belefáradsz a prédikálásba.
Mit érsz vele?
Nagyon makacs a gonoszság.
S a szónak alig van hitele."
De hallgathatsz, ha szólnod adatott?
Bólinthatsz a csalattatásra? * *
Ami látszatra fölösleges,
mégse történik hiába.
S az igaz is igazabb lesz,
»■ _
ha szépen mondod.
Se több, se kevesebb:
ennyi a dolgod!
A vers a költő „Ami lehet" c. kötetében jelent meg
____________________________ •

__________________________

A konferencia színhelye
Abban az országban találkoztak az
Európai Keresztyén Nők Ökumenikus
Fórumának résztvevői június 2—8-ig,
ahol a század elején elsőként kapták
meg a nők szavazati jogukat. A finnor
szági Järvenpää konferenciai központ
ja tárta ki előttünk kapuit, ahol egy
héten át élvezhettük északi testvéreink
jól ismert vendégszeretetét. Százötve
nen voltunk együtt Európa huszonhat
országából, huszonkét felekezet színeit
képviselve. Huszonnégy éves volt köz
tünk a legfiatalabb, s jóval túl a hetve
nen, már botra támaszkodva, mégis
fiatalos mosollyal az arcán ott volt az
a francia asszony, aki a nők között
végzett munka kezdetére emlékezett
vissza.

Amíg napjainkban 200 millió ember
nem jut egészséges ivóvízhez, 660 billió
dollárt fordítunk fegyverkezésre! 120
millió iskolás korú gyerinek sohasem
járhat iskolába, mert nincs elég iskola.
450 millióan - akiknek hetvenöt száza
léka nő - szenvednek éhségtől, és alul
tápláltságtól világunkban. Sok, sok
millió testvérünknek még csak nem is
az igazságosság, hanem az életben ma
radás a legfőbb kérdése. Az asszonyok
nak nemcsak az a feladatuk, hogy ki
tartóan imádkozzanak a békéért, ha
nem minden fórumon szót is kell emel
niük a béke mellett, a fegyverkezés el
len. De olyan gyakorlati lépésekre is
szükség van, mint a stuttgarti asszo

nyok elhatározása: tiltakozásul egy új
atomerőmű építése ellen vállalták,
hogy energiafogyasztásukat (pl. nagy
mosás) a hét elején tudatosan csökken
tik. Azt is meg kell tanulnunk, hogy
anyagi javainkkal, természeti kin
cseinkkel sokkal takarékosabban gaz
dálkodjunk.
A munka kérdése. Emberi életünk
kiteljesülése, hogy Isten teremtő akara
tából alkotó módon vehetünk részt
nők és férfiak egyaránt az 0 fenntartó
és gondviselő munkájában. A munkacsoportban mindazok a kérdések elő
kerültek - talán különböző hangsúllyal
- melyek bennünket magyar nőket is
foglalkoztatnak. Európában a nők két

A konferencia résztvevői

julius
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Lelkészavatás
T ápiószentm ártonban
A tápiószentmártoni gyülekezet 203 éves, a múlt század végén itt végzett lelkész!
szolgálatot RafTay Sándor későbbi püspök. A múlt század derekán épült templomot
legutóbb három éve gyönyörűen megújították, éppúgy mint múlt évben az orgonát.
Eddigi története folyamán többször volt lelkésziktatás is a gyülekezetben, utoljára
két évvel ezelőtt, amikor Brebovszky Gyula vette át itt a lelkészi szolgálatot. Sok
minden volt már a távoli és a közeli múltban a tápiószentmártoni gyülekezetben, de
lelkészavatás még soha. Június 21-én szombaton délután erre került most sor hatszá
zas létszámú gyülekezet jelenlétében, dr. Nagy Gyula püspök szolgálatával. De a
lelkészavatások történetében is párját ritkította ez az esemény, mert két testvér
részesült egyszerre a püspöki kézrátételben, a helyi lelkész két gyermeke, Brebovszky Éva és János.

Testvéravatás
A gyülekezetbe érkező püspököt és
feleségét énekszóval és virágcsokrok
kal gyermekek fogadták a presbiterek
kel együtt. Ugyancsak gyermekek sor
fala közt vonultak azután be a temp
lomba hosszú sorban á lelkészek élü
kön a püspökkel a presbitérium vezeté
sével, miközben az ősagárdi fúvószene
kar az Erős vár-t játszotta.
Az oltárhoz a püspök kíséretében dr.
Fabiny Tibor teológiai akadémiai ta
nár és Keveházi László esperes lépett,
velük szemben állt fel a két felavatandó
testvér. Nagy Gyula püspök azt a két
igét olvasta föl igehirdetési alapige
ként, amely ott szerepelt az ünnepi al
kalomra szóló meghívón: „Nem tehet
jük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát
tunk és hallottunk.” (ApCsel 4,20) „Vi
seljetek gondot magatokra és az'egész
nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a
Szentlélek.” (ApCsel 20,28) - Életünk
földi útján sok az útjelző, de kevés az
igazi határkő, amikor végetér egy élet
szakasz és valami új, döntő fordulat
jön az életünkben. Ilyen nagy, igazi
határkő a mai nap, amikor odaszánjá
tok életeteket Krisztus szolgálatára, és
elindultok a lelkipásztori szolgálat út
ján. Határkő ez a lelkészcsalád és a
gyülekezet életében, hiszen a családból
egyszerre két gyermek indul el, a gyüle
kezetben ritka esemény, hogy egyszerre
két lelkészt avatnak.
Következőkben a püspök arról be
szélt, hogy a szolgálatban való elindu
lásunk nem egyszerűen a mi dönté
sünk, hanem mindig az Isten akarata,
amelyre azonban nekünk is igent kell
mondanunk.
„Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el,
amit láttunk és hallottunk.” Nincs lel
készi szolgálat látás és hallás nélkül;
látni kell, mit tett Krisztus ezért a vilá
gért, látni kell a keresztet. És meghalla
ni Isten törvényét és evangéliumát.
A másik ige az indíték után a fel
adatról beszél. „Viseljetek gondot ma
gatokra és az egész nyájra!" Csak úgy
lehet másokra gondot viselni, ha a lel
kész naponként él az ige, szentség,
imádság, egyház közössége lehetőségé

H íradás egy asszonykonferenciáról
Maga a szervezet még egészen fiatal:
1982-ben Gwattban (Svájc) alakult
meg, s azóta egyre szélesebb körben
végzi munkáját. Célja az, hogy a kü
lönböző országokban egymástól sok
szor nagyon elszigetelten élő, más-más
felekezethez tartozó keresztyén nők
megismerjék egymás örömeit, gondjait,
személyes kapcsolatba kerüljenek egy
mással és közös feladatok végzésére is
vállalkozzanak.
Együttlétünket az őszinte egymásra
figyelés, a nyitottság, a bizalom jelle
mezte. Együtt voltunk az ige tanulmá
nyozásában, együtt szállt sok nyelven
az Istent dicsérő ének. Egyek voltunk
az aggódásban is, melyet a csernobili
atómszerencsétlenség váltott ki Európa-szerte mindenkiből. S a sowetói vé
res események tízéves évfordulója kap
csán napról-napra felelősen gondol
tunk dél-afrikai testvéreinkre, ahol ma
is nyugtalanság van, s a zavargások
mindig újra kiújulnak.
A konferencia alaphangját mégis a
reménység adta meg. A témánk így
hangzott: Erősödjünk a reménységben,
hogy megvalósul egy új életszemlélet.
Egyszerűbben: az emberiségnek akkor
van jövője, ha megtanulja az életet
másként látni és értékelni.
A munkacsoportokban ezt a témát
három oldalról közelítettük meg. A bé
ke és igazságosság kérdése. A nők, akik
az élet továbbadásának lehetőségét
hordozzák magukban, egyértelműen
elkötelezettjei a békének. A békés jövőt
azonban annyi minden veszélyezteti!

1986.

harmada dolgozik különböző hivatás
ban. Fontos kérdések voltak: az egyen
lő munkáért egyenlő bér kérdése, a nők
kettős tehervállalása, a hivatás és csa
lád közötti feszültség, a házasságon be
lüli munkamegosztás kérdése. Szó volt
a nők egyházban végzett különböző
munkájáról is. Sok a teendő ezen a
területen is, szemléletmód-változásra
van szükség!
Megosztani amink van. A harmadik
munkacsoport témáját így tudnám leg
jobban megfogalmazni (sharing). Vala
ki találóan meg ezt mondta: megoszta
ni azt jelenti, hogy együtt kell járnunk
az úton. Együtt azokkal, akik gyengéb
bek nálunk és együtt azokkal, akik erő
sebbek, mint mi, vagy csak mások mint
mi. Ez az együtt járás egymás megisme
résével kezdődik, és a kölcsönös adás
sal és elfogadással folytatódik. Isten
megáldja ezt a közös utat. A Fórum
nak az a feladata, hogy segítse Európa
asszonyait ebben a megosztásban. Kö
zösen kell részesülnünk egymás lelki,
kulturális, tudományos értékeiben.
Osztoznunk kell egymás kérdéseiben,
nehézségeiben, bajában és félelmé
ben is.
Legyen ez az új látás életformánkká:
Keleten és Nyugaton,.egyházban, tár
sadalomban és családban, gyermekne
velésben, az élet minden területén.
Meggyőződésem, hogy a konferen
cia egymáshoz közelebb és együtt
előbbre segített bennünket a közös
úton.
Keveháziné Czégényi Klára

vel, mert ez erősíti a lelkész szolgá
latát.
Az egész nyájra - ez azt jelenti, hogy
a pásztor feladata vezetni, megőrizni,
gondot viselni a rábízottakat. Élni kell
a nyájért, vezetni kell őket - szóval és
élettel, nem feledve, hogy előttünk min
dig ott jár a jó pásztor.
Igehirdetése végén hangsúlyozta,
hogy nincs szolgálat a Szentlélek veze
tése nélkül, aki megőrzi a pásztort és
munkálkodik a lelkészen keresztül.
Az ifjúsági énekkar szolgálata után
történt meg Brebovszky János lelkész- •
avatása illetve Brebovszky Éva lelkészi
munkatársi kiküldése. A püspök után
a jelenlévő lelkészek is áldást mondtak
egy-egy igével, majd áldásra emelt kéz
zel énekelték a 39. éneket: Erősítsd
meg, 'Istenünk, amit cselekedtél ér
tünk. .. Az úrvacsoraosztásnál először
a püspök térdelt az oltár elé a testvér
párral, és a szentséget a lelkész édesapa
és Fabiny Tibor kezéből fogadták. Ez
után a többi 17 beöltözött lelkésznek a
püspök osztotta az úrvacsorát Bre
bovszky Jánossal, akinek ez volt első
szentségi szolgálata.
Az udvaron felállított hatalmas sá
torban történő megvendégelést Domonyi István gondnok és a gyülekezet aszszonyai nagy szeretettel készítették el.
Istentisztelet után a gazdagon megterí
tett asztalok mellett Győri János Sá
muel lelkész vezetésével az ősagárdi fia
talok zenéltek és énekeltek, felügyelő
jük Tóth András szólóénekkel szolgált.
Közben pedig hangzott a köszöntések
szűnni nem akaró sora. Dr. Nagy
Gyula püspök itt adta át az oklevele
ket. ATeológiai Akadémia nevében dr.
Fabiny Tibor professzor, a Pest megyei
egyházmegye nevében Keveházi László
esperes, az Országos Egyház nevében
dr. Kamer Ágoston főtitkár szólt,
majd sokan mások, lelkészek, roko
nok, barátok, köztük Kecser István a
pünkösdi egyház nevében. Túrmezei
Erzsébet versmondással, Voss Gott
fried német lelkész igével köszöntött.
Fehér József egyházközségi felügyelő
köszöntő szavai Után a gyülekezet érté
kes ajándékát a felügyelőné és a gondnokné kíséretében Ábrahám Judit adta
át. Áz ifjúság énekkel, Kiskoreny Judit
szavalattal köszöntött, így adták át
ajándékaikat. Együtt örültek az ünne
pen a szülőfalu Orimagyarósd küldöt
tei, valamint a csorvási gyülekezet né
pes küldöttsége. Megtisztelték jelenlé
tükkel az ünneplő gyülekezetét Tápiószentmárton község vezetői, Tóth Já
nos tanácselnök, Czervan György a
HNF elnöke s a társadalmi szervek
más képviselői is.
Két fiatal indult el a szolgálat útján.
Kisélje áldás jövendő szolgálatukat!
Marschalkó Gyula

HAZAI ESEM ÉN Y EK
Hajdú-Szabolcs
Június 1-én azegyházmegyei presbitéri
um, a gyülekezetek presbitériumai és diakóniai munkásai voltak együtt konferen
cián a nyíregyházi gyülekezeti teremben
és a gyülekezeti istentiszteleten a temp
lomban. - A konferencia programja elejé
től végig tekintettel volt arra, hogy folyó
évünk „BÉKEÉV”. - A megnyitó és záró
áhítat kivételével SÁRKÁNY TIBOR
miskolci esperes végezte mind a templomi
istentisztelet, mind pedig az előadások
szolgálatát. - Az istentisztelethez csatla
kozó úrvacsorában 160-an részesedtek.
A hozzászólások, kérdések, a konferencia
után észlelhető visszhang sok áldásról
tanúskodtak. - A konferenciát Szabó
Gyula, az egyházmegye esperese vezette.
A folyó évben esedékes közgyűlését
június 21-én ugyancsak Nyíregyházán
tartotta az egyházmegye. - Három évet
felölelő jelentését ilyen fejezetcímekkel
terjesztette elő az esperes: 1. Szolgálatunk
nemzetközi és hazai háttere. - 2. Diakóniai teológiánkról (zárómondata így
hangzott ennek a fejezetnek: „Ezt a teoló
giát a gyakorlat igazolta, azért a védelmé
re is készek vagyunk!”). - 3. Lelkészi
munkaközösségünkről. - 4. Egyházme
gyénk gyülekezeteiről és intézményeiről.
-5 . Azelmúlt 3 év legfontosabb eseményei
és szolgálatai - részben csak naplószerűen. - 6. Egyházmegyénk statisztikája.
-7 . FELADATAINK. -Hozzászólásuk
kal gazdagították a gyűlést a Nyírségi
Református egyházmegye esperese, a Ha
zafias Népfront városi bizottsága elnöke
és a Metodista egyház lelkésze. - Az espe
res jelentését az egyházmegyei előadók
jelentése követte. - A közgyűlés lelkészi
főjegyzővé választotta Bozorády Zoltán
nyíregyházi igazgató-lelkészt, akit az es
peres tisztébe iktatott. -
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„Bibliai TO TO ”
Eredményhirdetés
A május 18-i számunkban közölt „Bibliai TOTÓ" helyes megfejtése a következő:
1 =x; 2= 1; 3= 2; 4= 1; 5=x; 6=1: 7 = x; 8=2; 9=1; 10=2; 11 =x; 12 = 2; 13=2;
13+1 =x.
Sokan eltévesztették a feleleteket, ezért kevés telitalálat van. Rögtön az első
kérdésnél tévedtek többen, mert nem vették figyelembe, hogy ott nem az egyiptomi
kivonulásról, ahol még Mózes a nép vezére, hanem az ígéret földjére való bevonu
lásról van szó. Ekkor már Mózes nem élt, ezért a Józsuéra adott válasz a helyes.
Egyesek eltévesztették a 9. kérdést. Isten a különleges parancsolatán keresztül a
családok elszegényedését akarta megakadályozni. Erre hivatkozott Nábot, ami
kor nem akarta eladni Áháb királynak a szólóját. Az utolsó kérdés nehéz volt. Mind
a három felelet látszólag elfogadható és jó. De a „Bibliai TOTÓ" kérdései előtt
ez is olvasható volt: Gondoljátok meg, hogy mi Jézus megváltói kereszthalála .után
élünk, ezért már többet tudhatunk Isten akaratáról, mint az ótestámentumi időben
éló emberek... Ezek után érthető, hogy a helyes megfejtés: Nem kell félnünk
Istentől, mert ó Jézus kereszthaláláért minden bűnt megbocsát.
Az alábbiak értek el 13+1 megfejtést: Albertijáról Erős Attila, Kerepeszki
Zsuzsa; Dunaegyházáról az Ifjúsági kör, Kecskemétről Péter Jolán, Nádudvarról
Maczik Erika, Siófokról Zsolnay László, Szarvasról Galó „A”, Styecz István és
Tünde.
Tudom, hogy a nyári szünetben kevesen maradnak otthon, ezért nem tudjátok
újra kikeresni az Evangélikus Életben a Gyermekeknek szóló rovatot, hogy tüzete
sebben utánanézzetek a kérdéseknek. Ezért azok most könnyebbek, olyanok,
amiket a nyaralás alatt is meg lehet oldani. De egy buktató kérdés azonban ebben
is van! Várjuk leveleiteket.
1. Hol járt Jézus a vizen?
1 A Jordán folyón.
X A Holt-tengeren.
2 A Genezáret taván.
2. Melyik tanítvány kérte Jézust, hogy ó
is mehessen a vizen?
1 András. *
X Péter.
2 János.
3. Kinek a hitét nevezi Jézus nagynak?
1 A pogány asszony hitét.
X Az irgalmas samaritánus hitét.
2 Péter apostol hitét.
4. Hogyan vitték a bénát barátai Jé
zushoz?
1 A ház tetején keresztül.
X A ház ablakán keresztül.
2 A ház ajtaján keresztül.
5. Miért gyógyította meg Jézus ezt a
gutaütött bénát?
1 Mert ő nagyon kérte Jézust, hogy
gyógyítsa meg.
X Mert Jézus látta a beteg barátai
nak hitét és ezért gyógyította
meg.
2 Mert Jézust édesanyja kérte, hogy
gyógyítsa meg.
6. Miért támasztotta fel Jézus a naini
ifjút?
1 Az anyja kérlelte és ezért támasz
totta fel.
X A tanítványok kérlelték, hogy Jé
zus segítsen.
2 A hatalmát mutatta meg Jézus,
hogy válságos időben is bízza
nak benne az emberek.
7. Miért beszél Jézus az elrejtett kincs
ről?
1 Azért, hogy mi is elmenjünk arany
ásó kincskeresőnek.
X Isten országa hasonló az elrejtett
kincshez, amiért érdemes áldo
zatot is hozni.
2 A régi emberek szerették a kalan
dos történeteket, ezért beszél ne
kik Jézus regényes kincskeresés
ről.
8. Jézus igazi kincskeresőknek tekin
ti-e az irgalmas samáriai példázatá
ban a rablókat?

1 Ig e n , m e rt e z z e l p é n z t k e r e s n e k .
X N e m , m e rt r o s s z ú t o n s z e rz ik m e g

a kincset.
2 N e m , m e rt J é z u s a m e n n y e i k in 
c s e k m e g s z e r z é s é r e ta n í t
a k in c s k e r e s é s p é l d á z a t á n k e 
re s z tü l.
9. A s a j á t h ib á já b ó l k e rü lt b a j b a a J e 
r u z s á le m b ő l J e r i k ó b a u t a z ó e m b e r ?
1 N em , m e rt n e m t u d h a t t a e lő re ,
h o g y o tt r a b ló k v a n n a k .
X Ig e n , m e rt s z á m íta n i le h e te tt .
a r a b ló k ra .
2 N e m , m e rt a r r a s z á m íto tt, h o g y
b a r á t a i m e g v é d ik ?

10. Hogyan segített az irgalmas samá
riai?
1 P é n z é v e l, m e rt k ifiz e tte a z á p o l á 
si d íja t.
X Ü g y e s s é g é v e l, m e rt b e k ö tö z te
a s e b e k e t.
2 Id ejév el, e re jé v e l, ü g y e s s é g é v e l,
m e rt a jó s e g í ts é g h e z e z m in d
kell.

11. Miért jött Jézus a földre?
1 A z é rt jö tt, h o g y m e g k e r e s s e é s
m e g m e n ts e , a m i e lv e s z e tt.
X A z é rt jö tt, h o g y m e g t a r t s a a h í
v ó k é t.

2 Azért jött, hogy a vallásos ember

megismerje Istent.
12. E lv e s z e tt- e a té k o z ló fiú p é l d á z a t á 
b a n a k is e b b ik fiú ?
1 Ig e n , m e r t e l p o c s é k o l t a a p é n z é t.
X N ém , m e rt v is s z a té r t a z a p j á h o z .
2 N e m , m e rt f e lis m e r te a p j a s z e r e te t é t a d is z n ó k m e lle tt.
13. Mi v itte a m e g t é r é s ú t j á r a a té k o z ló
fiú t?
1 A z, h o g y e lf o g y o tt a p é n z e .
X Az, h o g y e l t u d o t t g o n d o lk o d n i
é le té r ő l a d is z n ó k m elle tt.
2 Az, h o g y é h í n s é g v o lt a z o n a vi
déken.
1 3 + 1 M ik o r k e r ü ltro s s z ú tr a a té k o z ló f iú ?
1 A m ik o r m e g u n t a a s z ü lő i h á 
z a t.
X A m ik o r k ik é rte a v a g y o n b ó l
r e á e s ő ré s z t.
2 A m ik o r e lk ö ltö tte a v a g y o n á t.

Beküldési határidő: augusztus 10.

Missura Tibor

450 éve halt meg Erasmus

Emlékezés egy nagy
hum anistára
Itáliában a humanizmussal a „forma
Egy látogatás alkalmával halt meg
szépsége” került előtérbe; a régieket
Bázelben, 1536. július 12-én.
igyekeztek követni, és eljutottak a
A 16. sz. egyik legkiválóbb humanis
nemzeti irodalomig. Németországban
tája, tudós filológus és író volt. Többek
a humanista jellegű kutatások és tanul között kiadott egy gyűjteményes kötetet
mányok egyházi jellegűek voltak.
közmondásokból, verseket, egy áhítatos
Reuchlin és Erasmus tevékenysége
könyvet, egy könyvet a grammatikai
eléggé ismert. Reuchlin szerkesztette
szabályok csökkentése, egy másikat pe
meg az első, korszerű héber nyelvtant,
dig az üres, és egyoldalú latiii széppróza
és így lehetővé tette az Ószövetség tu ellen. írt a „bolondság dicséretéről”.
dományos szintű tanulmányozását.
Sok görög szöveget fordított latinra.
Erasmus az Újszövetség felé fordította
Két müvét külön is megemlítjük.
figyelmét.
Eleinte rokonszenvezett a reformá
Rotterdami Erasmus (tkp: Gerhard
cióval, Lutherá működésével, de a taní
tásban attól elhatárolta magát. A refor
Gerhards) Rotterdamban született,
valószínűleg 1469. október 28-án. Hu máció neki csak a latolgató értelem tár
gya volt. Keményen támadta^ Luthert
manista szokás szerint vette fel szülő
„Diatribe de liberó arbitrio” (Értekezés
városa nevét. Életének elejéről keveset
a szabad akaratról, 1524) c. értekezésé
tudunk: Deventerben járt iskolába, ko
ben. Luther ugyancsak élesen utasította
rán árvaságra jutott, és gyámjainak
vissza Erasmus skolasztikus fejtegeté
akaratára került a steini kolostorba,
seit; Pál és Augusztinusz nyomán hatá
amelyet már 1491-ben elhagyott. Ek
rozott tanítást adott „az emberi akarat
kor vette fel a papi rendet.
szolgaságáról” - tagadta és elutasította
1506-ban ment Itáliába. Tudásával
egyre nagyobb tekintélyt és népszerűsé az emberi akaratnak a jóra való képes
ségét, az üdvösséget pedig egyedül és
get szerzett magának: pápai kitünteté
seket kapott, a torinói egyetemtől pe kizárólagosan Istennek tulajdonította
(„De servo arbitrio, 1525).
dig teológiai doktorátust.
Görög filológiai munkásságával, az
Élete második felében, 1514-től leg
Újszövetség görög szövegének gondozá
inkább Németországban tartózkodott;
sával, és első, kritikai kiadásával (1516)
szegényen élt, és nagyon népszerű volt.
- akarata ellenére - nemcsak a reformá
1516-tól kedvezőbbre fordult anyagi
ció előkészítésében töltött be fontos sze
helyzete, mert V. Károly császártól
repet, hanem a felvilágosodásnak is elő
évente 400 forintot kapott. Eleinte Lőkészítője lett.
wenben, majd 1521-től Bázelben taní
Mi elsősorban ezért emlékezünk reá!
tott az egyetemen; 1529-től pedig FreiB. B.
burgban élt.
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VASÁRNAP 1
IGÉJE
1 Jn 5,1-3

KI SZERETI ISTENT?
Ritkán szokott a kérdés így felvetődni: Ki szereti Istent?
Sokkal többször rejtettebb formában: Kinek a hite helyes?
Kinek van igaza? Ki igazán megtért? Ki az, akit Isten Lelke
vezet?
Az emberek nagyon sok mindent tesznek, amivel Isten
iránti hűségüket, szeretetüket akarják igazolni. Követelmé
nyeket állítanak fel, embertársaikat lelki terror alatt tartják,
hitükért háborút viselnek, saját önzésüket, bűneiket Isten
akaratára hivatkozva jótettnek tüntetik fel, s nem veszik ész
re, hogy szeretetlen magatartásukkal mennyi szenvedést
okoznak és hány embert idegenítenek el Istentől. Az az Isten
iránti buzgólkodás, amely másokban Isten iránti gyűlöletet
ébreszt, biztos, hogy1hamis.
János apostol az Isten iránti szeretet legalapvetőbb voná
saira figyelmezteti a gyülekezet tagjait.
Az szereti Istent, aki szereti Jézus Krisztust. A legtöbb
ember más szeretetet vár Istentől, mint amit ő nekünk Jézus
Krisztusban feltárt. Nem érzik, hogy szükségük van Isten
bűnbocsánatára s az örök élet reménységére. Sérti őket, ha
valaki bűneikre emlékezteti őket, s vágyaik csak arra irányul
nak, ami a halálon innen van. Krisztus azonban mindig szem
besít bennünket bűneinkkel. Nyilvánvalóvá teszi szeretetlenségünket és Isten parancsaival szembeni engedetlenségünket.
Rámutat, hogy viseljük is bűneink következményeit. Isten
azonban „nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje
a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ altala.” (Jn 3,17)
ő a bűnösök barátja, ki „azért jött a világra, hogy megtartsa
a bűnösöket” (1 Tim 1,15). ő az, aki szenvedett és meghalt
bűneinkért, „az Igaz a nem igazakért, hogy elvezessen minket
az Istenhez” (1 Pt 3,18). Krisztust azok tudják szeretni, akik
szenvedtek bűneik súlya alatt s reményvesztettségükben, és
örülnek az általa kapott bűnbocsánatnak és a feltámadásában
kapott reménységnek. Akik Krisztust szeretik, azok Isten
szeretetét becsülik meg, mely Jézus Krisztusban többet ad az
embernek, mint amire vágyik.
Az szereti Istent, aki szereti Isten gyermekeit. Nem feltétel
ként állítja ezt Isten elénk, hanem ő maga tesz készségessé erre
a szeretetre. Jézus példaadó alázatával, életet áldozó szolgála
tával tanít erre a testvéri szeretetre. Nem bízta tetszésünkre,
hogy úgy tegyünk, ahogy jónak látjuk, hanem megparancsol
ta, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket.
Igehirdetésben, példázatban, imádságban tanított arra, hogy
Isten bűnbocsátó kegyelme bennünket is megbocsátó szeretet
re kötelez. Még az ellenség iránt is szeretetet parancsol, aho
gyan ő maga is az iránta ellenséges emberért jött a világra és
áldozta életét. Pál apostol a házastársakat is olyan szeretetre
inti egymás iránt, „ahogyan Krisztus is szerette az egyházat,
és önmagát adta érte.” Aki így szereti embertársait, az maga
tartásával Isten iránti szeretetéről tanúskodik, és építi Krisz
tus egyházát.
Az szereti Istent, aki örömmel teszi parancsolatait. Aki
számára kényszert jelent az Isten parancsolataira való figye
lés, az mindig kibúvót keres, mert úgy érzi, hogy szabadságá
ban korlátozzák. Aki felismerte, hogy Isten parancsolatai
javunkat szolgálják, annak a számára nem korlátok, hanem
Istentől kapott küldetésünk betöltésében segítő útmutatások.
Figyelmeztetésükkel Isten meg akar óvni attól, hogy vele való
kapcsolatunkat és embertársainkkal való viszonyunkat el
rontsuk. Attól is, hogy önmagunk életét tönkretegyük és
üdvösségünket elveszítsük. Isten parancsolatai annak nem
nehezek, akit megtartásukban a szeretet ösztönöz. Az Isten
iránti, és ebből fakadóan az embertárs iránti szeretet.
Magyar László

IMÁDKOZZUNK
Mennyei Atyánk! Amikor szereteted mélységét látjuk, hálával telik meg
a szivünk. Köszönjük, hogy ingadozó bizalmunk, szeretetlenségünk és
engedetlenségeink ellenére is gyermekeid lehetünk, s te végzed rajtunk
újjáteremtő munkádat, hogy jobban ismerhessünk és szerethessünk
Téged. Ámen.

A bakonycsernyei ifjúság
életéről
A várt hétvégék mindig elérkez
nek. Szombat délutánonként gitárés énekszó tölti be a gyülekezeti
házat. A közös éneklések; imádsá
gok és a néha-néha elhúzódó vitás
beszélgetések kovácsolták össze az
ifjúságot közösséggé.
A kezdetek kezdeténél - ez mint
egy 5-6 éve volt - az idő nagy
részét játékkal töltöttük el, persze
azért a beszélgetés sem maradt el
soha. Később a társaságot két cso
portra osztottuk. Az idősebbek
csoportja elhagyta a játékot, mert
a beszélgetésekre volt nagyobb
igény. Ezek témája időszerű kérdé
sek megvitatása, életünk alapvető
dolgainak megbeszélése - termé
szetesen Bibliával a kezünkben. Ez
a serdülők csoportjában sem ma
rad el, de ők továbbra is kedvelik
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a vetélkedőket, játékokat is. Vetél
kedők havonta egyszer vannak,
anyagát a serdülő csoport tagjai
állítják össze bibliai, zenei, általá
nos műveltségi és ügyességi kate
góriákban. Ilyenkor zsíros kenyér
és tea is van, a nyerteseknek pedig
jutalom.
A közösségek nem zárt körűek.
Mindig szívesen látunk új tagokat,'
vagy olyanokat, akik régen tagjai
voltak az ifjúságnak. A gyülekezet
életében tevékenyen részt veszünk.
Néhány vasárnap, de főleg ünnep
napokon a gyülekezet éneke mel
lett az ifjúság és a serdülők gitáros
éneke is dicséri Istent az istentisz
teleten. Most legutóbb ápriüs 27én, templomunk 200 éves jubileu
mi ünnepélyén énekeltünk az oltár
előtt, a fénykép is ekkor készült.
Örömmel látjuk és halljuk, hogy az
idősebbek nem idegenkednek az
ifjúság zenéjétől, sőt nagyobb al
kalmakkor már az istentisztelet ré
szeként tekintik. Karácsonykor,

Beszélgetés Sztehlo Gábor pedagógiájáról
nak titka? Milyen elvek vezették, milyen
gyakorlati megfontolások felé? Miként
tudott közösséget kovácsolni abból a
sokfelől összeverődött különféle életko
rú, felekezetű, világnézetű, osztályhely
zetű gyerekből? Hogyan tartott fegyel
met? A manapság legizgalmasabb kér
désre (amikor annyi gyerek szökik az
intézetekből), hogy szökés miért nem
fordult elő soha, Éva nem válaszolha
tott, hiszen a Pax otthonok korában ő
már nem volt jelen; a 44-es időkben
viszont természetes, hogy senki sem tá
vozott (kivéve néhány fiatalasszonyt a
fasori gimnáziumban, akik a razzia híré
től ijedtek meg).
Stiasny Éva szavai, megfigyelései utal
nak Sztehlo Gábor személyes vonzására:
vannak pedagógusok, akiknek a kezé
ben művészetté válik a tudomány, s akik
nek útja azért követheteüen, mert nélkü
lük nem járható... A szakma művészei
ők, lényük, alkatuk jogán pedagógusok.
- Pedagógiai alapelve volt, hogy
„édesapa” legyen minden védence szá
mára. Az én egykori főiskolai jegyzetem
ben még ez állott: „A gyerek Istentől
rendelt legjobb nevelője a saját szülője”
- nos, Sztehlo a „saját szülő” érzelmi
melegével fordult a más gyerekei felé, de
hozzátehetem, hogy papként a hívei felé
úgyszintén. A rábízottak mindig érezhet
ték, hogy „értük van a világon”, hogy
érettük fáradozik akkor is, amikor nincs
a közelükben; hogy a személyes magán
élete is elválaszthataüan az övéktől, még
talán az álma is csak arra való, hogy
kipihenten újra értük tehessen mindent.
- Ahogy emlékirata stílusából sejthe
tő, ezt minden érzelmeskedés, ajnározás
nélkül éreztette meg velük; őszinte, köz
vetlen lényével, bölcs humorával és per
sze a példájával.

húsvétkor, a konfirmáció alkalmá
val szolgálatunk nemcsak gitár kí
sérte éneklésből áll, hanem imád
ságok^ igeszakaszok felolvasásá
ból, versek elmondásából is. Volt
már karácsony, hogy a gyülekezet
betegeinél énekeltünk. Idén kará
csonykor szeretnénk a kórházban
is szolgálni így azoknak, akik az
ünnepre nem jöhetnek haza. Ezek
az alkalmak a felnőtt gyülekezettel
kapcsolnak össze és így is részt ve
szünk egyházunk életében. A se
gítség kölcsönös. A nénik szívesen
küldenek süteményt, ha megtud
ják, hogy nagyobb ifjúsági találko
zót szervezünk. S mi fiatalok en
nek különösen örülünk.
Sajnos azonban nemcsak napos
oldala van közösségeink életének.
Az idősebb csoport elöregedőben
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Életével adott példát

Sztehlo Gábor emlékiratának máso
dik megjelenése alkalmából a fenti témá
ról kérdeztem Bartosné Stiasny Évát, aki
a 44-45-ös évben a leghívebb segítőtár
sak egyike volt, s ama néhány képzett
pedagógus közé tartozott, akikre a
„Gyermekmentő” nagyszabású vállal
kozásában számíthatott.
Stiasny Éva, az akkor frissen végzett,
fiatal tanár, a fasori ifjúsági bibliakör
vezetője, még káplánkorából ismerte
Sztehlo Gábort, aki ifjú kollégáival
együtt gyakran látogatta a fasori fiatalo
kat. 1944 nyarán pedig, segítőtársakat
keresvén, rögtön a Fasort hívta föl, és a
vonal végén éppen ott ült a Kemény
Lajos esperes megsokasodott hivatali
munkájában segédkező tanárnő. - Ott
hon már van, gyerek is, pedagógus kell!
- hangzott az üzenet, amelyre Éva vil
lámgyorsan felelte: - Megyek! - És estére
kelve már ő vacsoráztatta az első fecské
ket. Később a Bogár utcai otthon vezető
je lett, ő hozta le utóbb a frontvonalba
szorult gyereksereget Sztehloékhoz a Lorántffy utcába, ahol a zsúfolt pincében
született a Pax otthonok és Gaudiopolis
gondolata, és az elhatározás, hogy ha
mindezt túlélik, továbbra is gyerekeket
mentenek majd.
Sztehlo Gábor pedagógus „törzskari
ból” (Endrődi Hedda, Benes Lujza,
Stiasny Éva, Fóti Pál és a néhány diako
nissza nővér) Éva maradt legtovább (a
világiak közül) Sztehlo mellett, még 1945
nyarán is részt vett a munkában, akkor
a legkisebb gyerekek pasaréti otthonát
vezette; csupán ősszel vett búcsút, mert
úgy látta, most már visszatérhet eredeti
hivatásához, tanári katedrájára.
Stiasny Évát arról kérdeztem tehát,
ami évek óta annyit foglalkoztatott: mi
ben rejlett Sztehlo Gábor pedagógiájá

5

- Szinte hihetetlen, hogy az akkor 35
éves fiatal lelkész milyen életbőlcsességre tett szert. Hozzájárult ehhez bizonyá
ra, hogy finnországi ösztöndíjasként vi
lágot látott, meg hogy nagytarcsai lel
kész korában nemcsak népfőiskolát ala
pított, de vasárnapi iskolai vezetőkép
zőt is létesített nyaranként, egyszóval
sokfelöl szerzett tapasztalatokat. A pe
dagógiai szakirodalmat is ismerte,
Rousseau-tól Makarenkóig. Lelkese
dett az akkoriban szinte a „levegőben
lévő”, demokratikus közösségekre ala
pozó szisztémáért, amely Gaudiopolis
esetében kiváló eredményekhez vezetett.
Ám a 44-es évben még nem „gyerekköztarsaságról”, „fiúk városáról” és ha
sonlókról volt szó, hanem a túlélésről!
Akkor a legfőbb fegyelmező, nevelő ere
je a példaadásnak volt. 0 á maga példá
jával nevelt. Ahogy fölrobogott a nyílt
célpontot kínáló Ostrom utcán, hogy
élelmet hozzon a gyerekeknek. Ahogy
máskor, sokszor a hátán cipelte a nehéz
zsákokat kilométereken keresztül.
A gyerekek látták, hogy van itt valaki,
aki mindezt értük teszi, teljesen önzetle
nül. '
- A mai gyerekek, közül sok elhinni
sem tudná, hogy létezik ilyen ember,
vagy kétségbe vonná a józan eszét...
- Bizonyára a régi gyerekek közül is
sokan elcsodálkoztak, megdöbbentek,
és ez hozzájárult, hogy kezelhetőbbek
lettek. Az érzelmi kötődés minden neve
lés kulcsa. Aztán itt volt, mint példa a
Kovai-eset is: valaki hoz egy cédulát,
egy ismeretien küldi, és kéri, Sztehlo
Gábor jöjjön érte, és segítse le a Várból,
ahol rejtőzik. 0 pedig azonnal megy,
ágyútűzben, életveszélyben, gondolko
dás nélkül indul, hogy megmentsen egy
sosem látott idegent.

van. Többen megházasodtak (es
küvőjükön is mindig énekelünk!),
mások, elkerülve itthonról, tanul
nak vagy dolgoznak. így ritkán
láthatók otthon és az alkalmakra
is csak néha jönnek el. A serdülők
pedig játékközpontúak, igen nehéz
kiragadni őket és „áttenni” az ifjú
ságba. így nehéz megoldani az át
menetet serdülők és ifjúságközött.
A ?eídülők utánpótlásába^ nincs
hiány, mert az új konfirmandusok
kal a folytonosság fennmarad.
Jézus társaságában, közösségé
ben lenni igen jó. Isten áldását
kérve reméljük, hogy az ifjúság
munkája és közössége nem szűnik
meg, és a jövőben is felhangzik a
kezdő énekként ismert dallam:
„Gyertek velünk még ma énekelni
és örülni, S megértitek ti is, olyan
jó, hogy Jézus itt van velünk.
Megszabadít a halálfélelemtől, s
boldog lehet már, Aki ma még az
oldalára áll.”
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- És milyen megrendítő hatású lehe
tett a jótett jutalma: a megmentett ider
gén tudott oroszul kiáltani a pincéből:
- vigyázat, itt gyerekotthon van! - mert
a katonák német fedezéknek vélték a
pincét, és lángszóróval akartak behatol
ni.. „
- A gyerekek mindezt látták. És a
példa hatott rájuk, az nevelte őket.
A szemben lévő, elhagyatott Scitovszky I
palota tekintélyes könyvtárából hoz- I
tunk olvasnivalót. De mindent vissza is I
vittünk tisztességgel. Egy napon lőve- I .
dék vágódott be, épp a könyvesházba. I
- Érdemes volt visszavinni? - kérdezték I
a fiúk, hiszen a háború az emberi tisztes- I
séget is veszélybe sodorja, nemcsak a I
testi épséget. Gábor magatartása'azt su- I
gallta: Csak visszavinni leheti Csak be- I
csületesnek maradni, mindhalálig, bár- I
mi történjék is, minden egyéb lehetetlen. I
- Az ostrom alatt is megőrzött rend- I
szeresség, foglalkoztatás is az ő irányitá- I
sa szerint folyt?
I
- Természetesen, bár itt találkoztak I
elképzelései a „törzsgárdáéival”, ezeket I
közösen adtuk tovább a nem pedagó- I
gus, de áldozatkész, tanulékony, ötletes I
segítőtársaknak. A pontos napirend, a
szellemi foglalkoztatás, az irodalmi mű
sorok betanítása, a gondolkodásra
késztető játékok mindenütt megvoltak,
de a fizikai mozgás már a körülmények
től függött. Nálunk, a Bogár utcában,
majd a Lorántffy utcai pincében a kicsik
ími-olvasni tanultak, a nagyobbak sok
minden egyebet, történelmet, földrajzot,
még francia nyelvet is. Amikor még nem
kellett belövésektől tartanunk, kinn hó
labdáztunk a kertben. Kilényi Tomi
naplójában olvastam az annyira jellem
ző sorokat: „kinn ostrom folyt, benn
pámaharc...”
- Vagyis ez a „benn” a biztonságot
jelentette, nyugalmat, összetartozást, Is
ten tenyerén levést.
- Pontosan! De ebbe az isteni kézbe
Sztehlo Gábor kapaszkodott, ő tartott
benne mindannyiunkat.
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LVSZ Végrehajtó Bizottsági ülés Münchenben

Dr. Groó Gyula

M iért járo k tem plom ba?
Ez a különösnek tűnő kérdés
talán egy éve vetődött fel ben
nem. Nem is itthon, külföldön
- persze itthon is megeshetett
volna amikor égy ismerősöm
istentiszteletről kijövet, ezt kér
dezte tőlem: „Hát érdemes
volt?” A prédikációra célzott, s
nem mondhattam neki ellent.
A prédikáció - enyhén szólva semmitmondó volt, üres, unal
mas, lélektelen. Hasonló s nem
is ritka élmények után kezdtem
a kérdésen elgondolkozni: Hát
miért is járok templomba?
Nem m egyek - néha -, hanem
já ro k , tehát rendszeresen. Pró
bálok most erre, az immár ön
magámnak is feltett kérdésre
válaszolni. Talán másoknak is
használhatok vele.
Az istentisztelet nem csak a
prédikációból áll. Tudom, ezzel
ellentmondók sok protestáns
egyháztag felfogásának. Hány
szor halljuk ezt a mondatot:
„Elmegyek X. Y.-t meghallgat
ni...” Persze ez csak többgyülekezetes városokban lehetséges.
Falusi egylelkészes gyülekezet
ben nincs „választék”... De ha
a
prédikáció
csakugyan
„rossz” - persze nem biztos,
hogy mindenki egyformán így
érzi
meggondoltuk-e, hogy
ennek sok oka lehet. Nemcsak
az, hogy az igehirdető lusta
volt, nem .készült, 'vagy minden
erőfeszítése mellett nincs „prédikációs karizmája”. Mindez
lehetséges. Emellett azonban:
az igehirdető is csak ember. Ki
tudja, milyen egyéni, családi
stb. terhek bénítják. Esetleg be
tegség. Lehet „rossz napja is”.
Nemcsak a színművész lehet
„indiszponált”. A lélektani té
nyezők, körülmények őreá is
érvényesek. S mindezek ellené
re érvényes lehet rá is a páli
mondás: „az én erőm (Istené)
erőtlenség ’á ltal ér célhoz...”
(II. Kor. 12,9).
Akármilyennek „sikerüljön”
is a prédikáció, mégis já ro k
templomba - magáért a tem p
lomért. Vallom, hogy ez az épü
let önmagában nem szentebb
hely, mint bármely,másik, mió
ta Jézus kereszthalála kettésza
kította a szentek szentjének
kárpitját a jeruzsálemi temp
lomban (Mt 27,31), s azóta
nem a Garizim hegyén s nem is
csak Jeruzsálemben lehet imád
ni az Atyát (Jn 4,21). Mégis a
templom az a „hely”, ahol
„szól Isten igéjében és szentsé
geiben s mi válaszolunk neki
énekben és imádságban” (Lu
ther). S erre a valóságra emlé
keztet annak egész - ha mégoly
egyszerű - berendezése is, szó
szék és oltár, keresztelőkő, a
térítők színe stb. - a keresztyén
hagyományban
kialakított
egész beszédes és értelemszerű
jelképrendszer. Nem „több” te
hát ez az épület, mint a többi,
de valamiképpen mégis „más”,
arra az „egészen Másra” utal,
aki ugyan nem lakik kézzel csi
nált templomokban, mégis
„nyitott szemmel néz erre a
házra éjjel és nappal” (I. Kir.

Az első, m it a házasságban, m in t m inden Isten
rendelte hivatásban m eg k e ll tanulni, az, hogy ki-ki
tudja és á llja : a házaséletet Isten terem tette és ren
delte. A házasélet legfőbb dicsősége az, hogy hit
vestársadon rajta van az Isten igéjének pecsétje.
M iko r úgy nézel feleségedre és férjedre, m intha
egyetlen volna a kerek világon, hogy szem edben
a k irá ly vagy kirá lyn é se különb és a nap Se ragyog
szebben, m int éppen a te feleséged és fé rje d - ak
k o r Isten ig é jé t tartod, am ely hitvestársada t neked
ajándékozta, m ondván: ez az asszony, ez a fé rfi
a tied.
LUTHER

8,27-41). Mellesleg egy kérdés:
nem lehetne-e hétköznap is
nyitva tartani tem plom ainkat,
hogy betérhessen, aki elcsende
sedni a k a r...
Járok a tem plom ba az egész
istentiszteletért. Az istentiszte
let rendje, menete, szövegei hordoznak és felemelnek. H i
szen jórészt bibliai szövegek.
Ige nemcsak a prédikáció, h a
nem az ún. „oltári ige”, a lekció
(a vasárnap olvasm ánya) is, de
a kezdő ige, az áldás, a szereztetési igék (keresztség-úrvacsora) s a M iatyánk is. Ezekben is
szól Isten I s a prédikáció tex
tusában (alapige) is - függetle
nül attól, milyen azután a pré
dikáció, az elbocsátó áldás is,
ami elkísér, am ikor hazaindu
lunk. S a gyülekezet válasza, az
ének és im ádságok, néha n a
gyon sokat m ondhatnak, néha
többet, m int egy „rosszul sike
rü lt” - biztosan? - prédikáció.
S a szentség - azt igazában nem
is lehet „elrontani” . A kenyér
ben és borban 1 Krisztus. „A
szentségek és az ige egyaránt
K risztus rendelésé és parancsa
folytán hatásosak - ak k o r is,
ha gonoszok szolgálnak velük”
' (Ágostai H itvallás VIII. cikk).
Já ro k a tem plom ba - a gyü
lekezetért. M ert nem „a pap
tartja(?) az istentiszteletet” , ha
nem az az egész Isten népe ün
nepe. T udom , ők is m indanynyian - velem együtt, gyarlók,
bűnösök - emberek. Mégis - a
Szentírós és hitvallásaink sze
r in t : szentek gyülekezete - m ert
Isten népe. T alán nem „hívők” ,
de m indenesetre hitre igyekezők. A m indennapi újra m egté
rőben lévők (Kis Káté!), az
ú to n levők serege. T alán isme
rős arcok, akikkel m ár sok
m inden összeköt, de az isme
retlenek is. Idegenek - s még
sem egészen azok. Együttlét az
istentisztelet, az összehívottak
(ekklészia) gyülekezése. Akik
éppen ezért jö ttek össze - tehát
ők is „járn ak ” . Rendszeresen,
vasárnapról vasárnapra. S ez
az e g y ü ttlé t- bárm ily gyarló is
legyen - mégis, ez is, hordoz és
felemel.
A vásár persze - m int mindig
- kettőn áll. M ilyen várakozás
sal és reménységgel megyek járo k - a tem plom ba? Csak az
igazán éhezők és szom jazok elégíttetnek meg. Csak aki megbe
csüli a - néha életet m entő falat kenyeret és korty italt, az
hálás - a m orzsákért is, am e
lyek Isten asztaláról lehtillanak. S Ő m indig gazdag asztalt
terít. Éljünk vele.
Ezért járok - amíg csak lá
bam odavihet - a tem plom ba.
♦
Ügy gondoljuk, hogy dr.
Groó Gyula az Evangélikus
Teológiai Akadémia Gyakorlati
Tanszéke nyugalmazott pro
fesszorának cikke közérdeklő
désre tarthat számot, ezért szí
vesen vesszük olvasóink hozzá
szólásait. Szerk.

Az

evangélikusok Dél-Afrikáról

Július elején tartotta az LVSZ sajtókonferencián: „az emberi jo
Végrehajtó Bizottsága több napos gok tiszteletben tartása a külpoliti
ülését az NSZK-beli Münchenben. kai szavahihetőség elengedhetetlén
Az ülés első nemzetközi világi sajtó föltétele”.
A nemzetközi sajtó szerint Gunvisszhangjából közlünk most egy
összeállítást, azon témacsoportosí nar Stálsett hangsúlyozta, hogy a
tásban, amely a legtöbb nemzetközi csernobili szerencsétlenség nem
csak azt tette világossá, hogy a tech
figyelmet kapta.
A Végrehajtó Bizottság ülését le nika már olyan bonyolulttá vált,
vélben köszöntötte dr. Káldy Zoltán hogy ellenőrizni sem tudjuk, hanem
püspök-elnök, az LVSZ elnöke. Le azt is, hogy újra a figyelem közép
velére, valamint a Végrehajtó Bízott- • pontjába keriilt az atomháború ve
sági ülésen elhangzott főtitkári jelen szélye. Ugyanakkor a főtitkár kriti
tésre, valamint a határozatokra la zálta azokat, akik ideológiai okok
punk következő számaiban részlete ból ki akarták használni a csernobi
li katasztrófát. Az LVSZ VB üdvö
sen visszatérünk.
zölte azt a tervet, hogy minden egy
A Lutheránus Világszövetség 30 házat közös békezsinatra hívjanak
tagú Végrehajtó Bizottsága július össze. Ennek hátterében azonban
8-án fejezte be ülését Münchenben. az is ott állt, hogy korábban szkep
Számos olyan jellegű döntés szüle tikusan vélekedtek ennek megvaló
tett, melyre az egész világ joggal síthatóságáról. E felé a zsinat felé
fölfigyelhet. A pénzügyi szakembe akkor tehetjük meg az első lépést,
rek megállapításai alapján a VB ha értékeljük azt a „békeimádsá
úgy határozott, hogy megszakítja got”, melyet ez év őszére Assisiban
üzleti kapcsolatait azokkal a ban szerveznek, és amelyet a pápa hí
kokkal, melyek Dél-Afrikának kö vott össze. A Világszövetség fára
dozik azért, hogy a különböző fele
telezték el magukat.
A Végrehajtó Bizottság ülésén kezetek zsinatértelmezése ne ütköz
kimondta az LVSZ, hogy fölvette a zön egymással. Ebben a tekintetben
harcot a dél-afrikai rezsimmel, me követi az 1984-es budapesti Nagy
lyet, „démoninak” nevezett. A VB gyűlés határozatait, melyek a más
hangsúlyozta, hogy a fönnálló tár egyházakkal folytatott „aktív pár
sadalmi rend alapja megingott, és beszédre” hívják föl az evangéliku
azok az értékek, melyekre eddig sokat.
A Végrehajtó Bizottság végezetül
építettek, kérdésessé váltak DélAfrikában. Ezért a felszabadításért határozottan elítélte az Egyesült
Nicaragua-politikáját.
folyó harcot biblikus szemmel nézi Államok
Kimondta, hogy azt sem morálisan
a Végrehajtó Bizottság.
Egyházaknak az emberi jogokért helyeselhetőnek, sem politikailag
való elkötelezettsége tűnik ki a Hel értelmesnek nem lehet mondani.
Gunnar Stálsett üdvözölte Gor
sinki Záróokmánnyal kapcsolatos
döntéseiből és az idén ősszel rende bacsov főtitkár javaslatait, amelyek
zendő bécsi konferencia előkészüle kedvezőbb békefeltételeket 'terem
teiből. Werner Leich, az NDK egy tenek, mint a „csillagok háborújá
házszövetségének elnöke, thürin- val” való fenyegetőzés.
giai püspök nyilatkozott így egy
(vi)

Kettős ünnep Dunaegyházán
(Cikkünk a 3. oldalon)

D u d la Im re fe lü g y e lő leteszi a z e s k ü t

A foglyot Fesztusz helytartó paran
csára elővezetik, miután az előkelősé
gek összegyűltek a fogadóteremben.
A fogoly - kinek halálát oly sokan kö
vetelik a zsidók közül - Pál. Most enge
délyt kap arra, hogy védje magát és
igazolja az ellene felhozott vádak alap
talanságát. A légkör kedvező: Agrippa
király kíváncsi és érdeklődő, Fesztusz
helytartó jóindulatú és igazságosságra
törekvő.
A védőbeszéd voltaképpen egy val
lomás. Vallomás’ arról, amit Pál tett
Istenért, és amit Isten tett Pálért. Vallo
más arról a közismeri tényről, hogy
milyen rendkívüli buzgalommal üldöz
te az eretnekségnek tartott Jézus-hitet
népe körében, és arról, hogy az üldö
zött Jézus hogyan győzött fölötte,
apostolt formálván a fanatikus üldöző
ből. Vallomás arról, hogy az Isten erő
sebb az embernél.
A „vallási kérdés” - az ellene emelt
legfőbb vádpont! - a halottak feltáma
dása. A védőbeszédben elhangzó érv
rendkívül egyszerű, Pál a maga „da

Fotó: TSZA

Bemutatjuk templomainkat

Egyházaskozár

Baranya megye északi részén egy
szép völgyben terül el Egyházaskozár.
A jelenleg ezer lelkes falu történelme a
régmúlt időkbe nyúlik vissza. Lakossá
gát előbb a törökök, majd a Rákóczi
szabadságharc tizedelte meg. 1750-től
Németországból és a környékbeli tele
pülésekről német evangélikus családok
érkeztek ide. Előbb titokban, háznál
tartották istentiszteleteiket, majd Bir
kenstock János Budán és Bécsben
megszerezte a templom építéséhez
szükséges engedélyeket. Az alapkőleté
telre 1783. szept. 20-án került sor. Eszterházy Miklós gróf azon felül, hogy
helyet adott templom, parókia és isko
la építésére, még tekintélyes mennyisé
gű építőanyaggal is segítette a temp
lom építését. II. József császár engedé
lyével altemplomra tornyot is lehetett
építeni. így az ö neve a templom mind
három bejáratánál olvasható. 1785ben lett kész a templom, 1786-ban pe
dig a torony, az evangélikus lakosság
nagyméretű adakozása révén. Az elké
szült templomot ünnepélyes keretek
között, 14 lelkész és „sok tekintélyes
uraság” jelenlétében Stefan Nagy espe
res úr szentelte fel 1787. jún. 24-én.
A gyülekezet a hozzá tartozó filiákkal
szépen gyarapodott. Nemsokára nagy
katasztrófa következett be az egész fa
lu életére nézve: 1800. szept. 9-én ha-

így kezdődött
az európai Pál örökzöld
keresztyénség vallomása
- hol tart ma?
ApCsel 26,1-21.
maszkuszi esetét" használja fel igazolá
sul. Ugyan miért is volna hihetetlen,
hogy az Isten- halottakat támaszt fel? kérdi. És azonnal felel is: hiszen az élő
Jézus állt elém Damaszkusz határában
és tette lehetetlenné, hogy továbbra is
üldözzem Öt! Az élő Isten erejét nem
csak a „megjelenés” bizonyosságában,
hanem ezzel együtt aziélet- és meggyöződésfordulatban is felmutatja.
Örökzöld vallomás ez, mivel Pál is-

mételten elmondja, vagy legalábbis
utal rá. Mert nem felejti el, amit Isten
vele és érte tett. Éli is, nemcsak hirdeti
Isten irgalmát és erejét. így nem fakul
emlékké,-ami vele történt.
Örökzöld vallomás ez, mivel nincs
olyan keresztyén élet, amely ezt nélkü
lözhetné.
Pál vallomása éppen ezért arra kész
tet bennünket, hogy szembenézzünk a
kérdéssel: mit őriz a szivünk abból,

talmas tűz rohant végig a házakon.
Leégett a rácok és az evangélikusok
temploma, 97 lakóház a melléképüle
tekkel együtt. Az akkori lelkész, Bene
József négy hónap alatt 79 halottat te
metett el, köztük saját gyermekeit és
feleségét is'. Hamarosan ő maga is
meghalt, sírja feleségével együtt ' a
templom oltárának két oldalán talál
ható.
1812-ig tartott, míg újra mindent
nagy áldozatok árán helyrehoztak.
1814-ben, pünkösd ünnepén szólalt
meg először az orgona, amely a mai
napig gyönyörűen szól.
Ezek után még kétszer, 1869-ben, és
1936-ban renoválták a templomot.
A II. világháború után itt maradt
kis létszámú (200 lelkes) gyülekezet to
vábbi gondja az, hogy gyönyörű temp
lomát rendben tartsa, gondozza. Gyü
lekezetünk minden családja négy év
óta rendszeresen adakozik a templom
újabb renoválására. Amit őseink ilyen
nagy gonddal, Isten iránti tisztelettel
építettek, azt mi is tiszteletben tartjuk,
szeretjük és védjük. Isten dicsőségére
szeretnénk ezt a templomot továbbra
is gyülekezetünk otthonának tekinteni.
Hálás szívvel és komoly felelősséggel
készülünk templomunk közeledő 200
éves évfordulójára.
Koskai Erzsébet

amit életünk folyamán Isten tett, s ami
ről meggyőződtünk? Gyakran meg
esik, hogy csak emlékezetünk tárházá
ból kapkodjuk elő a velünk történte
ket, s közben hajlamosak vagyunk ar
ra, hogy megelégedetten nyugtázzuk:
lám, még nem felejtettem el! De minden
olyan vallomás fakó, hervadt és erőt
len, melynél fnást dobog a szív, mint
amit szól a száj. Csak „zengő érc és
pengő cimbalom” a vallomás arról,
hogy legyőzött az Isten, ha közben éle
tem az Istentől való szabadságban és
függetlenségben telik.
Az apostol - bár múltjának egy dön
tően fontos szakaszát beszéli el - nem
arról szól, ami volt, hanem arról, ami
van! Ha megszólított és megragadott
az Isten már egyszer - és ugyan „csak
egyszer” történt-e ez velem? hatásá
nak életem egész folyamán érvényesül
nie kell! Mert nem az emlékek tarta
nak, hanem legyőzöttségem naponként
megújuló és megújító boldog bizonyos
sága.
id. Magassy Sándor
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„Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság
vagytok az Urban: éljetek úgy, mint a világosság fiai. A Vilá
gosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség.”
Ef 5,8-9.
VASÁRNAP - „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem
az Ür Tetteit” Zsolt 118,17 (Gál 2,20 - Mt 5,13-16 - Zsolt
56). Ahol megáll az emberi értelem, ahol tehetetlen a tudo
mány, ahol nem számít, hová tartozom, mit vallottam, ki
ben hittem, ott kezdődik a keresztyén reménység: nem halok
meg, hanem élek. Ez a mi többletünk, ez az a reménység,
amely halálon, koporsón túl láttat bennünket a Golgotán
keresztül az örök élet felé. Erre igazi, ajándékként kapott
krisztusi életvitellel juthatunk el: „Nem én élek, hanem
Krisztus él bennem”!
HÉTFŐ - „Igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” Zsolt 23,3.
(Jn 10,4 - Róm 6,19-23 - Jn 5, 41-47). Számtalan út kínál
nekünk lehetőséget: Van könnyen járható, olcsó örömöket,
élvezeteket kínáló. Járhatunk a magunk feje után. Van széles
út, de van egy amit maga a Megváltó taposott ki számunkra.
Igaz ösvény ez. Nem könnyen járható... Nagyon sok aka
dállyal teli... Rögös és szenvedésekkel teli... Mégis ez az út,
melyet övéinek kínál az Úr, mert ez az igaz ösvény. Lehet,
hogy sokszor járhatatlannak tűnik, de rajta járva egy biztos:
ezen célba érsz!!! „Vezess Jézusunk, merre indulunk...”
KEDD - „Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni,
nem volnék Krisztus szolgája”. Gál 1,10 (4 Móz 22,18 - Jak
2,14-26 - Jn 6,1-15). Ragyogó érzés az emberek elismerése,
dicsérete. Nagyszerű érzés a népszerűség. Ki ne szeretné
elérni, hogy embertársai szinte „bálványként” tiszteljék?
Felemel, ha hírem van, tekintélyem van az emberek előtt.
Csak az a furcsa, hogy. Krisztus nem ezt igényli. Neki nem
kirakat-keresztyén kell, akire külső magatartása miatt fi
gyelnek, hanem Ő szolgákat toboroz. Akik csendben, alá
zattal észrevétlenül szolgálják a nagy ügyet, az Isten orszá
gát. Nem én, de az ügy a fontos. Ha csendben tettem vala
mit, akkor vagyok valaki!...
SZERDA - „Mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni
azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsid 2,18 (Zsolt 3,4 - Mt
12,33-37 - Jn 6,16-21). Sokszor-állok betegágyak mellett
- próbálom megérteni szenvedéseiket, nyomorúságaikat nem megy! Sokszor hallgatom kísértésben élők panaszait,
gondjait - próbálom megértem őket - nem megy! Rájöttem:

mindenkinek olyanná kellene lennem, amilyen ő maga.
A betegnek beteggé, a kísértésben lévőnek megkísértetté. Ezt
tette Jézus. Ezt vállalta, ezért érti meg életünk minden prob
lémáját és ezért borulhatunk le előtte nyitott szívvel: O tud
segíteni. Csak őszinteséget kér!!!
CSÜTÖRTÖK - „Megalázza a kevély tekintetű embert, a
halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik fel azon a napon.” Ézs2,ll (Jn 8,52. 53-54-M t 7,13-21
- Jn 6,22-29). Lehet itt a földön önösen élni. Lehet önma
gunkat egekik felmagasztalni. Van földi tekintély, de nem
szabad felednünk, hogy földi életünk véges. Csak egy „futamatnyi". De minden ember életében elérkezik „az a nap”,
amikor az Isten hívó szavára, színe elé kell állnom. Ott nem
számít semmi, ami itt a földi életben talán rang, vagy rongy
volt. Ott egyszer és mindenkorra egyedül az Úr magasztaltatik fel, mi pedig megaláztatunk, „mert szavaid alapján men
tenek fel és szavaid alapján ítélnek el téged.”
PÉNTEK' - „Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők,
és megtartják utasításaidat.” Zsolt 119,63 (ApCsel 28,15 —
1 Kor 12, 27-13,3 - Jn 6, 30-40). Egy igaz barátság többet
ér sokszor minden családi, vérségi kapcsolatnál. Hiszen a
megpróbáltatásban, a bajban tűnik ki igazán: ki az igazi jó
barát. Rá hagyatkozhatom, segítségét mindenkor igényelhe
tem, szeretete soha el nem hagy - mindenben velem együttér
ző. Van ilyen barátom??? Valaki így kínálja fel önmagát. Ez
a Valaki nem más mint maga Jézus. „Hű barát a Jézus...”
Minden elhagyhat, mindenben csalódhatok, mindenkiből
kiábrándulhatok, ő sziklaszilárdan. igaz barátként áll mel
lettem. Hívd, köss Vele barátságot - meglátod hű barátod

Őfi!
SZOMBAT - „Ha valaki azt gondolja, hogy ő valami,
jóllehet semmi, megcsalja önmagát.” Gál 6,3 (Fii 1,6-11 Zsolt 94,11 - Jn 6,41-51}. Nem értékeljük-e túl magunkat?
Nincs-e valami felsőbbrendűségi érzésünk az általunk hitet
leneknek tartottak felett? A Krisztusban hívő ember aláza
tos életvitelében önmagát nem emeli saját maga által emelt
piedesztára, hanem hittel vallja, hogy a bűnösök között ő az
első. Magát sokratartó ember egy szempillantás alatt sem
mivé változik - közben saját magát csapja be: úgy érzi
pótolhatatlan - rádöbben, hogy nélküle is van élet; úgy érzi
ő a fő - rádöbben mások többre hivattak el. Legalább
magunkat ne csapjuk be!
Solymár Péter
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Segíts magadon, az Isten is megsegít!
Ez aztán valóban szépen hang
zik, még Isten neve is benne van,
életrevaló, bizonyára szent böl
csesség. így véli, igy gondolja, így
fogadja és így adja másnak ezt a
jótanácsot. Sokan mindvégig meg
maradnak e közmondás alapján,
míg mások idővel eljutnak ezzel a
közmondással kapcsolatosan is a
tényleges igazságra. Élettapaszta
lat és bibliaismeret kell ehhez.
Élettapasztalat. - Csak addig
mondjuk-mondogatjuk, hogy „se
gíts magadon, az Isten is megse
gít”, amig saját tapasztalatunk fáj
dalmas módon rá nem vezet a
megváltoztathatatlan tényre: nem
tud saját magán segíteni az ember.
Bajbajutott embernek adott bizta
tás ez a közmondás és épp a bajba
jutás szituációja segít tisztázni a
kérdést. Nem hétköznapi teendők
ről, szokásos életvitelről van tehát
szó, hanem segítségre szorultság
ról. És ilyenkor hiába hangzik az
oly szép bátorítás, gyakran még a
legkisebb nyomorúságban, gond
ban sem tud magán segíteni az em
ber, nemhogy akkor, amikor iga-

zán súlyosak a terhek. A nyomo szabadítalak téged és te dicsőítesz
rúság növekedésével csökken a engem”, ezt mondja az Úr. Nyo
tennitudás lehetősége és képessége. morúság, bajba jutás idején jó, ha
- Amikor meg igyekszik megszí nem az az első gondolatunk, hogy
velni az ember a közmondás aján miképp tudnék magamon segíteni
lását, magánvaló-segítése épp én. Helyet kellene tudni adni Isten
olyan, amilyen embertől telik. segítségül hívásának ahogy ez ke
Vannak rá példák, hogy segit ma resztyén embereknél nyilván gyak
gán az ember, de úgy, ahogy azt ő ran történik is. —A közmondással
látja jónak, helyesnek. Gyakran az szembeni állásfoglalásunk másik
úgynevezett „ügyeskedést” szok »tartóoszlopa a Galata 6.2.: „Egy
ták e közmondás mögé vagy abba más terhét hordozzátok és úgy
rejteni. Nagyon sok törvényszegés, töltsétek be a Krisztus törvényét”.
kisebb-nagyobb visszaélés mind az Nem a jótanács segít, ha bajba ju
önmagukon való segítés önigazoló tott emberrel találkozom. Az irgal
pecsétjével történik. - De újra mas samarítánus példázatában is
hangsúlyozni kell, hogy minden az a két ember, aki gyorsan elment
azt mutatja, az igazán komoly dol az országúton fekvő, kifosztott
gokban képtelen arra az ember, ember mellett, bizonyára ezt a ta
hogy segítsen önmagán. - Volta nácsot adta a bajbajutottnak: „Se
képp nem is annyira ezt kellene gíts magadon.” A jótanács legfel
sürgetni, hanem valami egészen jebb csak szívére, de nem vállára
mást. A Bibliából tudjuk ezt.
veszi a másik gondját. Voltaképp
A bibliaismeret. - A Szentírás így igazíthatnánk még egyet e köz
két ponton is döntő módon változ mondás alapállásán: Segíts a mási
tatni akar a „segíts magadon” böl kon! és akkor reménység szerint
csességén. Az egyiket egy zsoltár Isten is segít terajtad.
vers munkálja: „Hívj segítségül en
gem a nyomorúság idején, én meg
Győr Sándor

Gyarmathy Irén

Évezredek rendje szerint
Ki ne ismerné azt az érzést, ami kezdett az ég, mire a HÉV-hez ér
kor az ember úgy ébred, hogy sötét tem, már kisütött a nap. így higyszürkeség néz rá, esik az eső, mint gyen az ember a szürkeségnek!
ha sohse akarná abbahagyni és ez
- Isten hozott - nyújtotta néígy megy már majdnem egy hete.
ném a kezét, de jó, hogy eljöttél,
Odaállunk az ablak elé, kiné gyönyörű az idő (!), tedd ki ma
zünk a szürke utcára, felnézünk az gadnak a nyugágyat és pihenj.
égre, mintha sohasem akarna már
Nem voltam fáradt, a gyönyörű
kiderülni, embert is csak elvétve időben sem bíztam, de tettem amit
látni, ha igen, akkor is csak eser mondott.
nyővel. felhajtott kabátgallérral,
Gyönyörű zöld pázsiton sétál
behúzott nyakkal. Nem örömre hatott az, aki mostanában vendég
derítő ez a szürkeség a maga kilá- ségbe jött. Az öreg ház repedéseit
tástalanságában.
eltakarták a szőlő-levelek, míg
Ilyen szürke napra virradtam én nyílt néhány peónia, mögötte
is! Ilyenkor jönnek aztán a szürke ágaskodtak a tátikák, fehér mar
gondolatok is: Mi értelme, mi célja garéta, színes petúniák és rózsa a
van az életemnek? Teljesen felesle hófehértől a mély bordóig, a hal
ges vagyok. Miért kell nekem még ványrózsaszíntől a sárgáig... nem
több bajt, szenvedést elviselni? Mi lehetett betelni velük.
ért nem vesz inkább magához a jó
- Pihenj, kedveském - mondta
Isten? Mi örömöm van? Minde nénikém, majd később én is jövök.
nünnen csak a szürkeség köszönt,
Szót fogadtam. Takarókba csa
egyre nő köröttem a kilátástalan- varva feküdtem a nyugágyban.
ság! - És ez még fokozódik, ha Néztem a kert virágait, amelyek
magányosról, öregről, betegről drága üzeneteket hoztak nekem az
van szó.
élet csodáiról. Honnan ez a színor
Mennyi mindent terveztem én is gia, ez a gyönyörű árnyalat virágo
erre a napra! És most itt van, sem kon belül. Mi volt vele a Minden
mit sem valósíthatok meg belőlük. ható célja? Hogy odacsalogassák a
Nem is erőltetem - gondoltam és méheket és a méhek végezzék el a
azzal máris fogtam magam és elin beporzást? És itt vannak a méhek!
dultam öreg nénikémhez. Benne, Mennyit kell nekik dolgozni, hogy
84 éves kora ellenére, annyi ener a rájuk kimért mézmennyiséget begia szorult, annyi terve van, annyi gyűjtsék. Minden előre elkészült
tennivalója, mindig új erőt merítve terv szerint történik.
Lassan emelkedik a nap, egyre
térek tőle haza.
Mintha minden csak neki adna több felhőt űz el a feltámadt szél.
igazat, már a kapuban világosodni A két szomszédos ház udvarán

drót feszül. Beszédet hallok. Fecs
ke csicsereg a dróton. Az első fecs
ke amelyet idén látok. Már egy
másik száll le melléje. Kettesben
beszélgetnek. Olyan lelkes a sza
vuk. Stoppolom az időt, mennyit
lopnak el a munkaidőből. Ponto
san 34 percet. Nagy utat tettek
meg... a messze északról a délsaro
kig 17 000 kilométert és megtalál
ták rögtön a régi fészket, talán an
nak örülnek annyira. És áll még a
vén diófa is, és ott az eresz alatt
teljes épségben a tavalyi fészek.
Megkísérelem a világ roppant
méreteiből néhányat kiragadni.
A fénysugár 300 000 km-t tesz meg
egy másodperc alatt, a napról 9,25
perc, ,a holdról 3 mp alatt ér el
hozzánk a fénysugár. Mintegy
800 000 fajta rovart ismerünk,
50 000 állatfajtát. Borzasztó lenne,
ha elfogyna az oxigén, ha a nap
föld távolság kisebb lenne és a da
gály elöntené a földet. Mennyi böl
csesség, kölcsönös segítség, Íeírhatatlan szépség, tökéletes harmónia
van körülöttünk. De sokszor a
szürkeségtől nem látunk. Pedig a
felhők mögött mindig ott ragyog a
nap s egy parányi virágban az
egész világ.
- Ébredj, kedvesem - szól egy
hang. Öreg néném szólít. Körül
néztem, hol is vagyok? Mert sütött
a nap, illatoztak a virágok, méhek
döngicséltek a virágok körül, for
gott a föld évezredek rendje szerint
Isten akaratából.
c
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Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10.
Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de.
fél. 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. Havasi Kálmán. Pestlőrinc Erzsébet-telep
de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest
de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rá
kospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád.
Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9.
Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Ta
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákos
csaba de. 9. Kosa László. Rákoshegy de. 9.
Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11. Kosa László.
Bécsikapa tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik
Imre, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér de.
fél 9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. Görög Ti
bor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Takács
József, de. 11. Takács József, du. fél 7. Széchey Béla. Pesthidegkút de. fél 11. Széchey
Béla. Modori u. de. fel 10. Kelenföld de. 8.
Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor,
du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de. 9.
Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. Rözse István.
Budafok de. 11. Rözse István. Csillaghegy de.
fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György.

a Balaton mellett
1986. július 20-én
Balatonalmádi (Bajcsy Zsilinszky u. 23.)
du. 4. Balatonboglár (ref. templom) de. 9.
Balatonfenyves (ref. templom) du. 6. Balatonfüred (ref. imaterem) de. 8. Balatonkenese
(ref. templom) du. fél 4. Balatonlelle (ref.
templom) de. 11. Kapemaum (Gyenesdiás,
Béke u. 57.) de. 9. Keszthely de. 11 (úrv.)
Révfülöp du. 4. Siófok (Fő u. 93.) de. 11.
Sümeg (prot. templom) du. fél 4. Zánka de.

11.
Szentháromság utáni 8. vasárnapon az ol
tárterítő szine: zöld. A délelőtti istentisztelet
oltári igéje: Mt 7, 15-23; az igehirdetés alap
igéje: 1 Jn 5,1-3.
EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A RÁDIÓBAN. 1986. július 27-én, vasárnap
reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház fél
óráját közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet:
Csizmazia Sándor lelkész, a Budai Szeretet
otthonok igazgatója.

A HÉT P O R T R É JA

D ob os V ince
„A Biblia volt az életem
meghatározója.”

Dobos Vince 64 évvel ezelőtt
született áldott emlékezetű szülei
nek nyolcadik, legkisebb gyerme
keként. Életében a legnagyobb tö
rést a háború jelentette.
Hazatérése után, amíg a lelkész
lakás el nem készült, nyolc éven át
péntektől vasárnapig az ő otthoná
ban lakott kedves vendégként a
gyülekezet lelkésze, Kühn Ernő.
Együtt beszélgetve készültek a va
sárnapi szolgálatokra. Ennek a
gyümölcse érett be, amikor az idős
lelkésznek segítségre volt szüksége,
Dobos Vince - belső indíttatásá
nak is engedve - immár több mint
10 éve áhítatokat tart a templom
ban, és végzi temetéseken a kántori
szolgálatot. 23 éven át az éjszakai
műszakról hazatérve minden va
sárnap elment a délelőtti istentisz
teletre, mert saját szavai szerint: „a
templomba nem pihenni, hanem
erőt gyűjteni járók.”
1970-76 között a gyülekezet
gondnokaként teljes erejével vesz
részt a torony renoválásában, és a
templom korszerűsítésében. 1978tól gyülekezeti felügyelőként mun
kálkodik töretlen hűséggel a gond
nokkal és presbiterekkel egyházközségéért. 1949-ben kötött házas
ságot Králik Erzsébettel. Két le
ánygyermekük az egészségügyi
szolgálatot választotta élethivatá
sul, mert ezen a területen gyako
rolhatják legtökéletesebben a
Krisztustól tanult emberszeretetet.
A sok gond és megoldásra váró
feladat között sokszor telik meg
hálával Dobos Vince és kedves fe
lesége szive, amikor unokáik vi
dám zajongását hallgatva imára
kulcsolják kezüket a nyitott Biblia
fölött.

(É) HÍREK %
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S aarisalo professzor em lékére
Aapeli Saarisalo finn professzor, a
keleti nyelvek és irodalom tanára jú
nius elején meghalt. Június 22-én töl
tötte volna be 90-ik életévét. Rendkívül
sokoldalú tudós volt. Teológus, bibliai
archeológus, kelet múltjának világhírű
ismerője.
Hazánkat is igen szerette. Többször
járt nálunk, s barátaival örömmel talál
kozott. Otthonában is szívesen látott
vendégek voltunk. Aki először ült le
terített asztalához, csodálkozva láfta,
hogy a tányéron virágszál volt, s még
jobban csodálkozott, hogy a profeszszor a virágot meg is ette. Vegetáriánus
volt és ismerte, melyik virág szirma
ehető.
Gazdag életutat futott végig. Elvé
gezte a teológiát s 1918-ban lelkésszé
szentelték. Kezdő lelkészként több
gyülekezetben szolgált. Az első világ
háború végén Londonban a finn tenge
részmisszió lelkésze volt. Utána rövid
ideig Vähänkyröben szolgált, majd
1927-től Helsinkiben az egyetemen vé
gezte tudományos munkáját. 1927-ben
doktorált. Tanulmánya Izsák és Naftali törzsének kapcsolatáról szólt. A hittudományi karon docensként kezdte,

majd 1935-ben kinevezték egyetemi ta
nárnak a keleti irodalom tanszékén
Nyugdíjba kerüléséig, 1963-ig dolgo.
zott itt 1964-ben a filozófia tiszteletbe]
doktorává avatták.
Palestina, Egyiptom és Mezopotá
mia őstörténetét kutatta. Ásatásoka
vezetett a pennsylvániai egyetem meg
bízásából. Voltak évek, amikor többe
volt a Szentföldön, mint otthon.
Irodalmi termése rendkívül bő. A:
utolsó évekig publikált. Több mint ötvén jelentős műve jelent meg a biblia
archeológia tárgyköréből. Jézus életéi
több szempontból is feldolgozta. D<
különösen az utóbbi években sokai
foglalkozott észak ébresztőinek életé
vel is. Életrajzot írt Ruotsalainen Pál
ról, Laestadius Lőrincről, a svéd Roseniusról, s a legújabb kor finn parasztprédikátoráról, Aku Rátyről is. Sajál
élettörténetét a „Rymättyläi szabó fia’
címen irta meg. Bibliai Szókönyvéi
több finnországi stipendiánsunk itthon
is használja. Fundamentalista teoló
gusként ismert, akinek tárgyi tudásé
lenyűgözően bő.
Koren Emil
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1986. június 1-én testvéri találkozót
tartottak Moszkvában, a H. N. Adven
tista Egyház vezetői Lengyelországból,
Magyarországról, Romániából és a
Szovjetunióból, melyen jelen volt a Ge
nerál Konferencia hivatalos küldöttsé
ge. A találkozón megvitatták az egyház
békességszerző munkáját a mai világon.
A megbeszélésen a H. N. Adventista
egyházat Szigeti Jenő képviselte. A H.
N. Adventista Egyház lengyel, magyar,

szovjet és román vezetői Nyilatkozatot
tettek közzé. S ez hangsúlyozza: a H.
N. Adventista Egyház hivatása, hogy
szóval és tettekkel kinyilvánitsa az em
beriségnek Isten szeretetét és az üdvös
ség útját, melyet a mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelme által felajánl nékünk, az egyház úgy látja, hogy evangélizáló szolgálata és az emberek szük
ségleteivel összefüggő szolgálat elvá
laszthatatlan a világbéke ügyétől.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONA ÉS KAMARAZENEKARI
HANGVERSENY
az oroszlányi evangélikus
templomban
július 19-én, szombaton este
7 órakor.
Műsoron Bach-, Vivaldi-,
C. Franck-, Händel müvei.
Közreműködnek:
Milánné Nagy Gabriella, cselló
Asbóth Zsuzsanna, fagott
Nagy Olivér, trombita
Beharka Pál orgonaművész
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Ezután megbeszélés következett, ahol
néhány aktuális kérdésre felelt az elő
adó, majd a záróáhítatot Szabó Gyula
esperes Ján. 16.24. igéje alapján megtar
totta: „Járjunk az örömszerzés útján"
témával.
A záróének elhangzása után meggaz
dagodva indult haza a gyülekezet pres-|
bitériuma és képviselőtestülete, - Istei
iránti, hálával a csendesnapért.

Siklós
Lovescher Györgyöt, a siklósi evangé-|
likus gyülekezet gondnokát köszöntőt-!
tűk 1986. június 29-én, szolgálatának!
ötvenedik, életének nyolcvanadik évfor-|
dulóján. A - talán ^országosan is ritka,|
hosszú- és hűséges szolgálatot megkö-[
szönni, a további életútra áldást kívánni!
Szeretettel értesítjük az érdeklődőket,
oly szép számmal volt együtt Gyuri bácsi!
hogy az Evangélikus Teológiai Akadé
családja és gyülekezete, hogy a szereteti
mián (Bp. XIV., Lőcsei út 32.)
vendégségen csak pótszékek és -asztalok!
1986. augusztus 18-tól 29-ig
felállításával tudtunk letelepedni. Né-f
(de. 8-tól 12-ig; du. 14-től 18 óráig)
meth Pál lelkészünk igehirdetéssel, fele-l
nyelvi tábort tartunk.
sége és ifjúságunk Túrmezei-versekkel,!
Ezen az alkalmon héberből és újszö
a gyülekezet pedig sok szép énekkel igye-l
vetségi görögből alap-, közép- és felső ' kezett emlékezetessé tenni Gyuri bácsi!
fokú oktatást végzünk, latin nyelvből
számára ezt a napot. Köszönet és hála!
pedig alapfokú tanfolyam lesz. (Szom
Urunknak, eddigi életéért, szolgálatáért!!
bat, vasárnap a tanfolyam szünetel.)
Kívánjuk, hogy Magyar Evngélikusf
Á tanfolyam ingyenes, szállást és ellá
Egyházunknak sok, hozzá hasonló, hfi-|
tást viszont nem tudunk biztosítani.
séges fia legyen!
A nyelvi táborba mindenkit, de külö
nösen a teológiai doktorálásra készülő
lelkésztestvéreket szeretettel hívjuk és
KÖNYVTÁRAINK NYÁRI
váijuk. (A jelentkezéseket 1986. augusz
NYITVATARTÁSI RENDJE:
tus 15-ig lehet beadni.)
JŰLIU SBAN az Evangélikus Orszá
Evangélikus Teológiai Akadémia
gos Könyvtár (Bp. Üllői út 24.1085)
nyitva naponta - kedd és szombat
kivételével - 9-16 óra között.
Nyíregyháza
Az Evangélikus Teológiai Akadé
Június 1-én egyházmegyei presbiteri miai Könyvtárban inspekció minden
képviselőtestületi konferenciát tartottak
kedden 9-13 óra között.
Sárkány Tibor miskolci esperes szolgá
AUGUSZTUSBAN mindkét he
latával.
lyen nyári szünet.
Az egésznapos program reggeli áhíta
tát Szabó Gyula esperes végezte a Zsolt
66:20. verse alapján, s amelynek témája:
„Bátorodjunk és bátorítsunk az imád
Evangélikus
ság szolgálatára.” Ezután a nagytemp
lomi igehirdetésen vettek részt a presbi
Élet
terek a gyülekezettel együtt járulva az
Úr szent vacsorájához. „Az írás és az
A Magyarországi
Ige az egyháztagok életében” volt az
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
igehirdetés témája Ján 5,45-47. versei
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
alapján, Sárkány Tibor szolgálatával.
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Ä rövid ebédszünet alatt tea - virsli
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
mellett együttmaradt a csendesnap min
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
den résztvevője, hogy az értékes előadá
Magyar Posta
sokat és testvéri együttlétet semmi ne
zavarja. Ebéd után „A béke erőtere: a
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
család élete és békessége” címen tartott
és nagy figyelmet kívánó előadást Sár
Szedés:
kány Tibor esperes.
Nyomdaipari Fényszedö Üzem
(867074/09)
Sárkány esperes hangsúlyozta elő
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
adásában, hogy: drága a család és úgy
86.60089 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
kell elfogadni örömeit és gondjait, hogy
Felelős vezető:
együtt, egymással megosztva, egymás
ABLAKA ISTVÁN igazgató
terhét hordozva példaképül legyenek.
Mert amilyen a család, olyan lesz a tár
Előfizethető az Evangélikus Élet
sadalom, és amilyen a társadalom,
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesitó postahivatalnál,
olyan lesz a nemzet és ez a világ is. a
hfrlapkézbesítóknél, a Posta
Az esperes következő előadásának a
hírlapüzleteiben és a Hlrlapelöfizetési
címe: „Az egyház megújulása és békéje”
és Lapellátási Irodánál (HELIR
- a haza és a világ békéje szempontjából.
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
- Az egész teremtett világunkat veszé
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
lyeztető nukleáris fenyegetettségben
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
nem elég a tájékozottságunk és a félel
Templomi terjesztés az
münk, imádkoznunk kell az egyháza
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
kért, a világért és a népek, békéjéért!
Előfizetési dij: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft. Legnagyobb fegyverünket, az imádsá
Csekkszámiaszám: 516-20412
got nem ismerjük eléggé és nem gyako
Beküldött kéziratokat nem örzünk
roljuk azt a lehetőséget, amire pedig
meg és nem adunk vissza!
igénk biztat.
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Huszonhat évből egy Erdélyben...
Vajon milyen gondolattársítás
támad az olvasóban, amikor e cí
met olvassa? Ugyan hányán gon
dolnak arra, aki július 31-én, 137
évvel ezelőtt esett el a fehéregyházi
csatatéren? Mi kiskőrösiek - bár a
bölcsőjét őrizzük! - mégis ilyenkor
gondolatban megállunk Fehéregy
háza határában, ahol utoljára lát
ták költőnket: Petőfi Sándort.
Költőnk mindössze huszonhat
éves volt, amikor a szabadságharc
ban feláldozta életét, s ebből a kü
lönben is rövid életútból csaknem
egy esztendőt töltött Erdélyben.
De vajon miért oly fontos nekünk
Petőfi csaknem egyesztendős élet
szakasza, amit Erdélyben töltött?
Nem sok idő és az életrajz szem
szögéből nézve különös figyelemre
sem volna érdemes, ha nem fűződ
nék erdélyi tartózkodásához életé
nek két döntő eseménye: házassá
ga és a szabadságharc. Ő igy fogal
mazott:
„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért feláldozom életemet!
Szabadságért feláldozom szerel
memet!”
Házaséletének legszebb napjait
Erdődön és Költőn töltötte, a sza
badságharcból is Erdélyben vette
ki a részét, a Marosvásárhely, Bereck és Temesvár közti három
szögben. Amikor Szendrey Júliát
eljegyezte, így nyilatkozott: „Ez
időtől számítom életemet!” Erdély
volt hát újjászületésének és halálá
nak színtere.
Petőfi fiatal életének július az
utolsó hónapja. Nemcsak a sza
badság, a forradalom válságos
helyzete aggasztotta, de magánéle
te, súlyos családi csapások is elszo
morították. Megviselte édesapja, a
„vén
zászlótartó”-ról
kapott
gyászhír, tífuszban halt meg. Majd
nem sokkal később édesanyját is
elvesztette. A sok szomorú hír arra
készteti a költőt, hogy Aradra
megy, s Damjanich védelme alá
helyezi családját. Július 22-én Tordára érkezik övéivel, az akkori re
formátus lelkész, Miklós Miklósék
papi házában kap védelmet, aki
rábeszélte, hogy hagyja egyelőre
nála feleségét és kisfiát, aki akkor
héthónapos. A költő így nélkülük
folytatta útját és júl. 22-én éjjel

Irodálmi séták

már Marosvásárhelyen van. Éjsza
ka innen levelet ír Tordára felesé
gének: „Kedves Juliskám! Késő es
te van. Az imént értünk ide. Hol
nap korán reggel indulunk Udvar
helyre. Bem utolsó levelét Brassó
tól félnapi járóföldre írta ide, ez
előtt három nappal. Nem tudom
hol kapjuk meg? Talán Brassóban,
vagy már azon is túl! Tisztelem
Miklósékat! Csókollak titeket
szentségeim. írni fogok, valahány
szor lehet. Légy nyugodt és béke
tűrő, amennyire lehetsz. Higgy!
Remélj! Szeress! A sírig és a síron
túl, örökké hűséges férjed: Sán
dor”. Innen Bem után kocsizott,
de csak 25-én találkozott vele Be
meken. A történeti emlékű találko
zást így mondja el júl. 29-i Marosvásárhelyről írott utolsó levelében,
Júliának: „...Bemmel Berneken ta
lálkoztam. Megálltam hintája mel
lett, köszöntem neki,,ő odapillan
tott, megismer, elkiáltja magát és
kinyújtja felém karjait, én felug
róm, nyakába borultam, összeölel
tük és csókoltuk egymást: »mon
fils, mon fils!« (fiam! fiam!) szólt az
öreg sírva. A körülálló népség azt
kérdezi Egressy Gábortól, hogy fia
ez a generálisnak?...” Megírja
még, hogy Bem azonnal utasította
segédtisztjét, értesítse a hadügymi
nisztert Petőfi őrnaggyá kinevezé
séről és szolgálatának megkezdésé
ről. Marosvásárhelyen meg is ren
delte az őrnagyi egyenruhát, de azt
már nem ölthette magára, júl. 30án tovább utazott Székelykeresztúrra. Itt Varga Zsigmondéknál
szállt meg és másnap reggel, mi
előtt tovább indult volna, hogy ve
zérét és a sereget elérje, a házigaz
da ifjú leánya, Rózsi, arra kérte,
mondja el valamelyik versét. Petőfi
az „Egy gondolat bánt engemet...”
című versét mondta el a fiatal vers
rajongónak. Elhangzottak a költő
ajkáról a később annyit emlege
tett, legendákba font szavak: „Ott
essem el én a harc mezején, ott
folyjon az ifjúi vér ki szivembül...
s ott hagyjanak engem összetipor
va. ..” E verse elmondása után fel
ült Kurz Antal szekerére és elin
dult Fehéregyháza felé, hogy kí
vánsága beteljesedjék szóról-szóra
1849. július 31-én...
Ponicsán Imre

„Távol a világtól is lehet világot
teremteni” - így méltatja Károli
Gáspár életművét Irodalmi séták
című könyvecskéjében Marajkó
László, aki arra vállalkozott, hogy
fölkeresse és bemutassa holt hal
hatatlanok otthonait, a maguk
teremtette kicsi világokat, egy
szersmind életmű-világot teremtő
munkásságuk színhelyét. Beveze
tőben megvallja: kószálásaikor
meg-megtorpant egy-egy ismerős
nek tűnő ház vagy kert előtt, s
mert író-otthonokra esett így a te
kintete, tudatosan is kereste a
búvópatak-természetű, felszínre
igyekvő múltat.
„Meglehet, naponta elmegyünk
emléktáblával megjelölt vagy anél
küli házak mellett, amelyek első
pillantásra semmiben sem külön
böznek társaiktól. Csak annyiban,
hogy valamelyik lakásban évekig,
évtizedekig élt egy ember, akinek
maradandó művei azon falak közt,
hétköznapi ténykedés és valóban
nem mindennapi szellemi tevé
kenység közepette születtek” - írja
Marafkó László. Hosszú sora a
halhatatlanoknak, akiknek ottho
nait fölkereste, mi több: olykor
fölkutatta a szerző. Janus Panno
nius az első e sorban, őt követi a
gönci prédikátor, Károli Gáspár aki „a reformáció ízes, erőteljes, a
magyar irodalomra később is ható
nyelvét hagyományozta ránk”
majd Eötvös József, Jókai, Arany,
Babits, Kosztolányi, Lengyel Jó
zsef, Tamási Áron, Szabó Lőrinc,
József Attila, Radnóti, Sarkadi
Imre, Nagy László következik

A most végzett Déli Egyházkerülethez tartozó teológiai hallgatók
felavatásuk után a következő szolgálati helyekre kaptak kiküldést:'
Szeker Eva a kisapostag-dunaújvárosi gyülekezetbe augusztus 1-vel,
Brebovszky Eva a pilisi gyülekezetbe,
Brebovszky János a nagymányoki gyülekezetbe
Brebovszkyné Pintér Márta a pilisi gyülekezetből a Mucsfa-Mekényes-i gyülekezetbe kapott beosztást szeptember 1-vel.
A szolgálatukat kezdő és új helyen folytató lelkész-testvéreinkre imádságos szívvel gondolunk. Életükre, szolgálatukra Isten, gazdag áldását
kérjük.
/ ------------------------------------------------------------------------------------ \
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Esti számadás
„Könny pereg porbahullt perceink m últán...”
A csendes este szám adásra int.
Ó rák teltek, percek peregtek.
P orbahulltak megint?
Kérdeztem-e, mit akar Mesterem
végezni bennem és velem?
Észrevételen szolgálatban
továbbadtam -e, am it tőle kaptam ?
Beragyogott-e órát, perceket
m indig a szeretet?
Hirdette-e hangtalan is a hála,
hogy békét, életet találtam nála,
hogy diadalm as, élő Krisztusom van?
Vagy bűnbána ttal keressem a porban
a tékozlóan elvesztegetett,
porbahullt perceket?!

. .

M inden este új szám adásra int.
Ó rák teltek, percek peregtek...
P o rbahulltak megint?!

\
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iktatták be a presbitérium
Gyóni Géza a század elején így együtt
i
emlékezett a szülői házról, a ked hat új, fiatal tagját: Búzás Béla,
ves gyóni papiakról: „Boglyake- Csoó László, Havasi Ferenc, Ko
mencés, gerendás szoba, Fakó vács Ferenc és László, valamint
Luther-kép, pár arasznyi ablak, Sinkó László személyében. MunKeményhitü papoknak ottho kálkodásukrá reménységgel néz az
egész gyülekezet.
na...” (Itthon, 1908)
Az ünnepi közgyűlésen Har
Most is takaros épület és az óri| ási hársak mögötti hűs templom minc István felügyelő köszöntötte .
harangszava fogadja az összese- a vendégeket majd a beiktatott lel
reglett nagy gyülekezetei, vendége készt, aki a 33 éven át Gyónón
ket, iamikor június 22-én délután szolgáló nagyapja - RuttkayKeveházi László esperes beiktatta Miklian Géza és a kilenc éven át
hivatalába Koczor Tamást, a gyó-’ szép építőmunkát végző Kertész
ni gyülekezet egyhangú lelkesedés Géza - jelenleg Bp.-Józsefvárosi
lelkész - nyomdokába lép. Az egy
sel megválasztott fiatal lelkészét.
Igehirdetésében az esperes Lk. házmegye lelkészei nevében Mar16,10 verse alapján szólt arról a . schalkó Gyula vecsési lelkész test
„sokról”, ami egy lelkész vállát ter véri közvetlenséggel és melegséggel
heli, amikor felvállalja a gyüleke bátorította Koczor Tamást az
zeti szolgálatot. Nem kevés az, „egyetlen fundamentumra” való
amit ez a szíép és nagyszerű hivatás építésre, réméivé, hogy az egyházi
feladatként jelent: az evangélium zene területén is számíthatnak rá
mal* való sáfárkodás ií]ak és idő társai. Az előd - Kertész Géza sebbek között. Bátorítás, vigaszta utalt arra, hogy a világon észlelhe
lás, vagy útbaigazítás. És mindeb tő mozgás a fejtől a szív felé halad.
ben a leglényegesebb: a hűség. Hű A szeretet az, ami döntően szüksé
ség a rábízottakhoz. Hűség az egy ges az embereknek. S boldogan
ház közösségében és mindenekfe- vallotta, hogy nem volt nehéz sze
lett az elhívó és szolgálatba állító retni a gyóni gyülekezetét!
Istenhez...
Józsa Sándor ref. lelkipásztor
Az iktatás mozzanatai: kézadás, dabasi társa nevében is szólt arról,
a Lélek segítségül hívása után a hogy egyedüli boldogító kincsünk
jelenlévő lelkészek áldották meg az evangélium. Pásztor Győző sári
igével, kézrátétellel a beiktatott lel esperesplébános a rk. szolgatársak
készt, aki mellé az esperes hívására nevében kívánta Isten áldását az új
az oltár 'elé állt. felesége, Heine- lelkészre. Köszöntést hozott még
mann Ildikó (kétgyermekes édes Barcs Lajos, a gödi gyülekezet
anya), aki a teológia levelező tan képviseletében, ahol .Koczor Ta
folyamát elvégezve gyülekezeti más még teológus korában tevé
munkatársi kibocsátásban része kenykedett.
sült. Kettejük felett haqgzott a régi
A köszöntések sorát Keveházi
7,Confirma Deus” (Erősítsd meg László esperes zárta megemlékez
Istenünk!) fohásza.
ve arról a családi háttérről is,
A könnyes meghatódottságból ahonnét az új lelkész élete indult és
csengő énekszó emelt ki, a pilisi formálódott. Örült, hogy a köfiatalok gitárkíséretes éneke. Kö ^ szöntések bizalmat és szeretetet
zöttük szolgált ugyanis Koczor Ta- tükröztek és sajnálta, hogy a daba
si tanács vezetősége nem fogadta el
más rövid ideig segédlelkészként.
Beköszöntő igehirdetésében szo a meghívást és nem képviseltette
katlan igeválasztással (Lk. 11, magát ezen az ünnepen. A beikta
42-44) arról tett bizonyságot az új tott lelkész köszönő szavai után a
lelkész, hogy a külsőségek, az vendégeket az udvaron felállított
„előlülés”, s a látszatkegyesség he hatalmas sátor árnyékába invitállyett a Lélekben való szolgálat, az: ták beszélgetésre és „egy kis falato
egyes és közösség életének megúju zásra”. Azt kívánjuk, hogy Koczor
lása az, amit Isten vár tőlünk. Bár Tamás legyen méltó utóda azokcsak ,jaj-szavak” helyett egyszerr nak, akik „a keményhitű papok
Jézus ezt mondhatná el felettünk: otthoná”-nák eddigi lakói voltak!
„Jól van jó és hű szolgám...”
Bencze Imre
Az igehirdetés után az esperesselI
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Kettős ünnep Dunaegyházán

Június 22-én délután kettős ün
nepre gyülekeztek az egyházmegye
gyülekezeteiből a küldöttek, ven
dégek, a dunaegyházi templomba.
A gyülekezet szülöttét, Dudla
Imre gyülekezeti felügyelőt iktatta
egyházmegyei felügyelői tisztébe
Tóth-Szőllős Mihály esperes.
Az esperes igehirdetésében, me
(mások is, természetesen, a fölso lyet 2 Kor 6,4 alapján tartott, el
rolás csupán kedvkeltő válogatás). mondotta, hogy: „indokolt a töb
Kedvet kelteni írók otthonai besszám: ajánljuk magunkat! Egy
nak megismerésére, ugyan mi ér házi törvényünk is kettős elnöksé
telme vagy haszna ennek, kérdez get állít a különböző testületek élé
hetné valaki. Vélhetően több értel re. Az egyházmegye élén felügyelő
me és haszna is van, közülük itt és esperes egyként „ajánlja magát”
hadd álljon csupán három. Azvel- agyülekezeteknek, mint Isten szol
ső. Az ihlető környezet megismeré gája.
se nem leskelődés, hanem a művek
Isten legigazibb szolgája Jézus
jobb és mélyebb élvezetének segítő volt. Mi az Ő szolgálatában ál
je. Értésének inkább. Hiszen a kör lunk. Abban az egyházban, amely
nyezet valamiképpen, mondjuk: éppen most két kiemelkedő tagjára
átlényegültén ott van magukban a emlékezett: Berzsenyi Dánielre és
müvekbefl. Jó tudni például, hogy •Bajcsy-Zsilinszky Endrére. Nem
Lengyel József - Major Ottónak a szégyen ebben a közösségben szol
gálni ma az evangéliummal min
kötetben idézett szava szerint „mint a nagy hitvallók, egyszerű denki üdvösségére és őrködni a
ember volt. A legegyszerűbb, akit- törvényes rend megtartásán, a bel
valaha ismertem”. S azt is, amit ső béke biztosításán, segíteni a tár
Tamási Áron szeretetre méltó hő sadalomban, fáradozni a világ bé
sének, Ábelnek, ajkáról kölcsönöz kéjéért.
Jézus szolgálatára ajánljuk ma
a könyv: „Azért vagyunk a vilá
gon, hogy valahol otthon legyünk gunkat, és ez az ajánlás áldozatot,
benne”.
odaadást jelent. Önként, bátran,
A második. A holt halhatatla közös erővél, nem tolakodóan, de
nok egykori otthonának ismerete a megbízatást •mindig szem előtt
kezünkbe adhatja még nem olva tartva, úgy, mint sáfárok, akiknek
sott műveiket. Ők ezekben élnek számot kell adniuk.
tovább.
Fogadjátok el ebben a szolgálat
Végül Marafkó László kitűnő ban mindkettőnket, Isten ilyen
könyve példát ad nekünk. Csak szolgáinak.”
ugyan sok ház - vagy egykori ház
Az igehirdetést a kiskőrösi ének
helye - mellett megyünk el figyel kar szolgálata követte.
metlenül, noha eszünkbe juttathat
Dunaegyháza evangélikus gyü
na valakit, alqitől elleshetnénk, mi lekezete 271 éves történelme során
képp kell a világban, egyszersmind először adott felügyelőt a Bácsa világtól távol, világot építeni, Kiskun egyházmegyének.
hogy ebben azután ember, nemzet
Mindannyiunk öröme, ünnepe
és emberiség egyaránt otthon le volt ez.
hessen.
Mint ahogy ünnep volt szá
Zay László munkra, hogy az Egyházmegye

Vendégségben
holt halhatatlanoknál

Sokon is hűség!

S e g é d l e l k é s z i k ir e n d e lé s e k
a D éli E g y h á z k e r ü le tb e n

A Bács-Kiskun egyházmegye el
Közgyűlésének a dunaegyházi
múlt 3 esztendejéről szólt Tóthgyülekezet adhatott otthont.
Dudla Imre egyházmegyei fel Szőllős Mihály esperesi beszámo
ügyelő székfoglaló beszédéből né lójában. Napi munkánkban nem
hány gondolat. „Nem vagyok a téveszthetjük szem elől a világot,
szavak emberé, hiszen köztudott, melyben élünk, amelybe Isten állí
hogy szabó kisiparos, mesterem tott bennünket. Mi is felelősek va
ber vagyok, - de ebben a gyüleke gyunk érte. Megemlékezett az el
zetben élek születésemtől fogva, s múlt 3 év nagy eseményeiről.
1959 óta viselek tisztséget, mint •A Luther-évről, az új Énekes
presbiter, gondnok, felügyelő. könyvről, mely - megpezsdítette
Szolgálhatok az egyházmegyében, egyházi életünket, éneklésünket, a
LVSZ megyénkre lebontott esemé
az egyházkerületben.
Egyházam Vezetőségével egyet nyéről, a finn-magyar lelkésztalál
értésben vallom, hogy lehet egy kozóról, mely kecskeméti temp
szívvel szolgálni Istennek, s Ha lomban sokak élményévé-vált. Ne
vezetes eseménye volt egyházme
zámnak.
gyénknek, hogy a Gyülekezeti Se-,
Az Ige tanít rá bennünket.
Szolgálni akarom Egyházamat gély 125. évfordulóját megyénk
azon az úton, amelyre Isten elve ben, a kecskeméti Ybl templom
zette, amelyen évtizedek óta hűsé ban tartotta meg. Országos ünnep
gesen jár, s szolgálni akarom Ha ség házigazdái lehettünk.
Szólt a személyi változásokról,
zámat a béke megőrzésében vég
négy gyülekezetünkben új lelkész
zett minden fáradozásában.
Testvér és szolgatárs kívánok kezdhette meg szolgálatát. Testvé
lenni lelkészek, gyülekezeti tagok, rien, őszintén elemezte a gyüleke
gyülekezetek felé, mindazzal, amit zetek életét, abc sorrendben Bajá
Isten nékem adott - fejezte be az új tól Soltvadkertig. Öröm és gond,
sőt feladat egyaránt előkerült. Lel
felügyelő beszédét.

Hangzik az esperesi jelentés

Fot6: j sz . a

készek, gyülekezeti felügyelők,
gondnokok, küldöttek egyaránt
tanulhattunk belőle.
Köszönöm minden munkatár
sam munkáját, lelkészekét, világia
két - fejezte be jelentését az egy
házmegye esperese, akit a gyüleke
zetek bizalma, szeretete a 3. ciklus
ra választott meg.
Kedves színfoltja volt a közgyű
lésnek, hogy a lelkész leánya és egy
gyermekbibliaköri leány virág
csokrokkal kedveskedtek a vendé
geknek, akik közül elsőként
dr. Karner Ágoston országos főtit
kár köszöntötte az egyházmegye
elnökségét, a küldötteket, vendé
geket, akik megtöltötték a templo
mot.
Polgár István megyei egyház
ügyi titkár üdvözlő szavaiban an
nak az örömének adott hangot,
hogy részesei lehettünk ennek a
három esztendőnek/. Hiszen az ál
lam és az egyház kapcsolata nem
csupán jó, hanem gyümölcsöző,
előre vivő. Huszárik Béla helyi ta
nácselnök, a helyi tanács, a HNF
és Tóth Imre, a magyarországi
szlovákok helyi képviselőjének ne
vében szólt.
Mind az esperes, mind a beikta
tott, a munkáját megkezdett új
egyházmegyei felügyelő megkö
szönték a jókívánságokat, a felkí
nált testvéri segítséget, áldást kí
vánva a közgyűlés minden résztve
vőjére. A Himnusz eléneklésével
zárult a Bács-Kiskun egyházmegye
közgyűlése, az ünnepi nap azon
ban még nem ért véget.
Késő este lett, mire az utolsó
vendég is hazaindult - a házigaz
dák, a presbiterek megfogalmaz
ták -, szép ünnepünk, szép kettős
ünnepünk volt. Emlékezetes ma
rad mindnyájunknak, - köszönjük
Istennek, hogy mindez nálunk tör
ténhetett.
Szabó István
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Hogyan nevezte magát Jézus?

A világ világossága
Ismeritek azt a játékot, nül m ondta ezeket a szavakat.
amelyben valakire gondolni Nagyon jól tudta, hogy a tempr
kell, de nem árulhatjuk el a ne lomban levő fényáradat ellené
vét, csupán a rá leginkább jel re sokan sötétségben élnek.
lemző tulajdonságokat mond Az ünneplő arcok mögött sötét
hatjuk meg. A többieknek ki indulatok, m egbocsátani nem
kell találniuk, hogy kiről van tudás, harag, irigység, képmu
szó. Nemcsak érdekes, de ta  tatás rejtőznek. A templomnak
nulságos is ez a játék. Meg szánt adományok is legtöbb-,
lepődve
tapasztalhatjátok, szőr az egymás közti versen
mennyire felszínesen ismeritek gés, a kérkedés eszközei. Ta
egymást. Sokszor csak a kül lán sokakban megvan a vágy,
sőre figyelünk, s így a belső, a hogy megismerjék az igazsá
got, de nem ismerik fel azt, aki
lényeg rejtve marad.
Jézust sem ismerték meg iga- ■ a Világosság, s így életük sötétzán a kortársai. Ma is félreértik ( ben marad.
Sötétségben, fény nélkül pe
Öt sokan, akik csak felszíne
sen foglalkoznak Személyével. dig nem lehet élni. Különféle
Ezért most négy héten át azok fényforrások vesznek körül
ra a kijelentéseire figyelünk, bennünket is. A nagy kikötők
melyeket önmagáról mondott. ben világítótornyok jelzik a ha
Ma Jézusnak ezzel a m ondatá jók szám ára a hazafelé vezető
val foglalkozunk: Én vagyok a u ta t A repülőgépek pilótáit es
ténként fénysávok segítik a le
világ világossága.
Sokan vojtak aznap Jeru szállópálya m egtalálásában.
zsálemben. Távoli falvakból ér Nagyobb városokban a közle
keztek az emberek, hogy részt kedést jelzőlámpák irányítják.
vegyenek a lombsátor ünne Milyen nagy baj, ha ezek tönk
pen. Az első este volt mindig a remennek, vagy hamis jelzése;
legszebb. Ilyenkor a templom két adnak. Emberéletek kerül
fényárban úszott. Az asszo hetnek veszélybe.
nyok udvarában négy hatal- . Belső, érzelmi életünkben is
más kandelábert állítottak fel, figyelünk különböző „fényfor
' amelyek megvilágították , az rásokra". Vannak, amik jó
egész épületet. Ekkor mondta irányba visznek minket, mások
Jézus' a körülötte állóknak, pedig tévútra vezetnek. Minél
hogy ö a világ világossága. többféle jelzésre figyelünk, a n 
Minden sziem döbbenten me nál nehezebben találjuk meg
redt rá. Hogy beszélhet így ma az igazit.
gáról egy „vándortanító"?
Jézus szava akkor is és ma
Hogy m ondhatja egy ember is segíteni akar nekünk: Ö az
azt, hogy ő a világ világossá igazi „fényforrás". Arra biztat,
ga? Igaz, voltak abban a kor hogy figyeljünk rá, vegyük ko
ban olyan kisebb vallási közös molyan szavát. Mert ö az, aki
ségek, amelyek tagjai a „vilá nek szava eligazít, bátorít, regosság fiai”-nak nevezték ma ménységet ad. ö az, aki a halál
gukat, de ha a Világosságról sötétjébe feltám adásával bevi
volt szó, akkor mindenkinek lágított. ö az, aki egy életen át
csak Isten juthatott eszébe. vezetni akar, és így hív téged:
Hogy tűrhetik a templom pap- .... aki engem követ, nem jár
-jai, hogy a nagy ünnepen, az sötétségben, hanem övé az
Úr házában valaki önm agát Is élet világossága”. Akarsz-e
tennel azonosítsa?
fényben, Jézussal élni?
Jézus azonban nem véletle
Brebovszkyné Pintér Márta

Zsid 3,12-14

VIGYÁZZATOK, A VESZÉLYT
KOM OLYAN KELL VENNI!
Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy az életünket
fenyegető veszedelmekre figyelmeztessenek bennünket. Min
dennapi életünk során számtalan ilyen figyelmeztetéssel talál
kozunk. Közúti jelzőtáblák, tiltó feliratok, munkavédelmi
előírások, mind az életünket védik. Aki azt hiszi, hogy nincs
szükségünk ezekre a figyelmeztetésekre, mert őt nem érheti
baj, az nemcsak a maga életét kockáztatja, hanem mások
életét is veszélyezteti.
A keresztyén ember életében is fontos szerepe van a figyel
meztetésnek. Hit- és közösségromboló magatartásunkat sok
szor magunk sem vesszük észre, s felháborodva tiltakozunk,
vagy mentegetjük magunkat, ha arra figyelmeztetnek, ami
magatartásunkban helytelen. A gonosz szív veszélyét nem
szabad lekicsinyelni. Önigazságunk védése, az irigység, ver
sengés, hatalmunkkal való visszaélés, megkeseredés, olyan
veszélybe sodornak bennünket, hogy mellékessé válik Istennel
való kapcsolatunk, és ennek következtében embertársainkkal
való viszonyunk-is megromlik. Isten igéjének felhívása: „Vi
gyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyén közületek hitetlen
és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől” - nem
ellenünk, hanem értünk hangzik. Vele együtt a testvéri figyel
meztetés is Isten mentő szeretetének eszköze életünkben.
Mindannyiunknak szüksége van a biztatásra is. Vannak
élethelyzetek, amelyekben csak a ránk nehezedő terhek nagy
ságát látjuk, s a magunk tehetetlenségét éljük át. Ilyenkor
nagy a kísértése annak, hogy az ember elkezdjen kapkodni
különféle segítségek után. Ezzel azonban önmagunkat még
•nehezebb és kiszolgáltatottabb helyzetbe hozzuk. Közben
szívünket betölti az a keserű, dacos érzés, hogy ha Isten nem
tud, akkor majd lesz más, aki segít. Az is lehet, hogy kísérté
seink, éppen a gondtalanság idején, olyan erővel jelentkeznek,
hogy amit kínálnak, sokkal kedvesebbnek tűnik, mint Isten
nél való kapcsolatunk és Tőle kapott ajándékaink.
A megértő, bátorító, testvéri szeretet átsegíthet a kétsége
ken, könnyítheti gyötrődésünket. Aki nagyobb élettapaszta
lattal rendelkezik, jobban felmérheti helyzetünket, mint mi .
magunk, jobban láthatja a veszélyt is, ami felé sodródunk, s
talán a kibontakozás útjára is rá tud mutatni. A buzdításban
az értünk érzett testvéri felelősség is kifejezésre jut. Erre Isten
igéje kötelez is mindannyiunkat: „Vigyázzatok, ... buzdítsá
tok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg
ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.”
A figyelmeztetésre és buzdításra szoruló keresztyén beletar
tozik abba a közösségbe, amely Krisztus gyülekezeteként él
e világban. A Krisztusban kapott kegyelemnek és Isten örök
életre reménységet adó ígéreteinek részese. Hangzik feléje
Isten igéje, hogy Isten ismeretében élhessen, és Benne bízó hite
megújulhasson. Hitének sokrétű tapasztalatai segíthetik ab
ban, hogy Isten iránti bizalmát megőrizhesse. Ehhez azonban
az a hűséges raaszkodás is kell, amely nem feledkezik meg az
átélt tapasztalatok meggyőző erejéről. A feledékeny keresz
tyén nagyon könnyen elveszti hitét és Krisztussal való közös
ségét. Ezért mindannyiunknak nagyon komolyan kell ven
nünk Isten igéjének óvását: „Vigyázzatok, ... részeseivé let
tünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt
bennünk mindvégig megtartjuk.”
Aki a veszélyt komolyan veszi, az örül a figyelmeztetésnek
és felelősséget érez másokért is.
Magyar László

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy figyelmeztetsz azokra a veszélyekre,
amelyek elhomályosítják és eltakarják előlünk szeretetedet. Kérünk,
add nekünk Lelked világosságát, bölcsességét és erejét, hogy megma
radhassunk Benned bízó hitünkben, hálás szeretettel ragaszkodjunk
Hozzád és féltő szeretettel hordozzuk felelősségünket azokért, akiket
ránk bíztál. Ámen.

Liszt azonban nem állt meg a
szavaknál. Tettekre váltotta azo
kat. Az árvízkárosultak javára
adott hangversenyei után 1840ben jelentős összeggel járul hozzá
a Nemzeti Zenede elődjének meg
alapításához. Ennek jogutóda a
mai Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola.
Úgyszólván
nincs olyan nemes ügy, amely mel
lé oda ne állt volna.
A legnagyobb tette azonban az
volt, hogy az 1848-49-es,szabad
ságharc leverése után ébren tartot
ta a magyarságban az önmagába
vetett hitét, a nemzet tudatát.
A szabadságharcot több művében
is elsiratta. Ilyen művei a „Hősi
sirató” (1849-50); a „Haláltánc”
(1849); a hat „Consolations” (Vi
gasztalás) 1849—50-ből.
De más műveivel is hitet tett ma
gyarságáról. Ezek közül elsőként
hadd említsük magyar rapszódiáit.
Ezekben az akkor számára elérhe
tő magyar zenének hitt anyagot
dolgozza fel olyan technikai töké
letességgel, hogy Bartók Béla sze
rint is ezeket magasabb színvona
lon senki meg nem írhatta volna.
Nagyjainknak álüt emléket a „Ma
gyar történelmi arcképek” soro
zatban. Bámulatos egyszerűséggel,
és érzékletes jellemző erővel ad ze

Felnőtt korunkra meg kell isKedd, este hét óra. A pécsi evan
gélikus ifjúsági kört rendszeresen mernünk életünk fő gyökereit, és
látogatók közül 20-25-en ülünk az érzem, hogy itt most megleltem
asztal körül. Lelkészünk az együtt- ezeket a gyökereket.
Számomra egy négy éve tartó és
létünk kezdetére ezt az éneket vá
lasztja: „Későre jár, elég volt már egy életre szóló állapot szabta kor
a napnak terhét hordani, a sok látok miatt, ez az egyetlen közös
üres szót mondani, későre jár, az ség, ahova tartozom. De ellentét
otthon vár.” Többen tanácstalanul ben az iskolai, munkahelyi kapcso
összenézünk. Miért ezzel az ének latokkal, amelyek oly mulandóak
kel nyitjuk az újabb találkozás, az és sérülékenyek, ez a gyülekezeten
együttgondolkodás, a közös el- belüli közösség biztonságot nyújt
csendesedés estjét, hisz ez egyike és tartósnak ígérkezik.
azoknak az énekeinknek, melyek
Nem túlzott elvárás, nem ön
kel elköszönünk egymástól a kö- ámítás részemről, hogy mindenre

Pécsi ifjúság

vetkező viszontlátásig. Aztán rá
kell eszmélnünk, hogy ez a „miért”
itt nem helytálló. A lényeg nem a
késői időponton, hanem az ottho
non van.
Lelki otthonunk
Keddi összejöveteleink módot
adhatnak rá, hogy napjaink feszítő
terheit egymással megosszuk, kö
zös imádságunkkal segítséget, erőt
kérhessünk az elviselésükhöz, ab
ban a bizonyosságban, hogy meg
hallgatásra találnak szavaink.
A hétköznapok történéseiben, a
munkahelyek, iskolák eseményei
ben valóban nem ritkák az üres,
elcsépelt szavak. De itt új tartal
mat fedezhetünk fel, az igazságról,
az evangéüum örömhíréről bizo
nyosodhatunk mpg. A befogadó
otthon is itt vár ránk az ifjúsági
gyülekezet közösségében.
Én magam csak pár hónapja va
gyok az ifjúsági kör tagja. A ben
nem élő érdeklődés, a továbblépés
vágya vitt ebbe a társaságba. Érez
tem, hogy egyedül nem találhatom
meg azt, amire a legnagyobb szük
ségem van. Olyan társakat keres
tem, akik segítenek továbblépni a
hit útján, hogy ne kényelmesedjem
el a magam gondolataiban, ne lustuljak el emberi kapcsolataim és
erősödő hitem ápolásában, s így
rendet teremthessek magamban és
magam körül.

rátalálok? Az a felismerés, hogy
még nem l kiforrott közösség a
miénk, az az egészséges elégedet
lenség, amely egymás jobb megis
merésének a hajtóereje, a szándék,
hogy minél többet legyünk együtt
a keddi alkalmakon kívül is, jel
zik, jó úton járunk. Közösen ün
nepeltük a Szilvesztert, vidám far
sangot tartottunk bibliai vetélke
dővel és sok játékkal, szívesen ki
rándulunk együtt. Nemrég öröm
mel tettünk eleget pogányi barát
nőnk meghívásának. Az ilyen lá
togatások tehetik még személye
sebbé, még inkább, összefonódóvá
kapcsolatunkat. Nyáron sem tar
tunk szünetet, bár ilyenkor a nya
ralások miatt lényegesen megcsap
pan a létszám.
Szeptemberben, amikor minden
visszakerül megszokott régi kerék
vágásába, néhány kedves, szeretett
társunk hiányozni fog már kö
rünkből. De ők is, akik tanulmá
nyaik befejeztével, vagy külföldi
munka - tanulási lehetőség révén
elkerülnek Pécsről, keresik az ál
landó, élő kapcsolattartás lehető
ségeit. Azt hiszem, velünk együtt
érzik, hogy ennyi lelkesedés és el
határozás mellett reménységgel né
zünk a jövőbe. Kérjük Istent, őriz
ze meg a népét szerte a világon, a
fiatalokat is!
>
Muth Eszter

Olvasóink
leveleiből

L iszt Ferencre emlékezünk
Ebben az esztendőben világszép
te megemlékeznek Liszt Ferencről
születésének 17S. és halálának 100.
esztendejében. A mi mostani meg
emlékezésünk is belecseng ebbe az
ünnepségsorozatba.
A külföldiek a máig is felülmúl
hatatlan zongoraművészt, a meré
szen újító zeneszerzőt ünnepük.
A mi megemlékezésünk mélyebb
ről fakad, mert a miénk volt, ma
gyarnak vallotta magát. Ennek
számos jelét adta.
1838 áprilisában, Velencében
kelt az a levele, amikor először tesz
bizonyságot magyarságáról. Töb
bek között ezt írja: „Véletlen kö
rülmény ébresztette föl bennem ezt
az érzést, amiről azt hittem, hogy
kialudt, pedig csak szunnyadt. Egy
reggel Velencében egy német új
ságban olvastam a pesti árvíz
szerencsétlenség részletes. elbeszé
lését. Ez szivemig hatott. Szokat
lan részvétet éreztem s ellenállha
tatlan szükségét annak, hogy ennyi
szerencsétlen emberen segítsek...
így kiáltottam fel hazafiassági ro
hamomban, én is ehhez az ősi, erős
néphez tartozom, én is ennek az
őseredeti, megszelídítetlen nemzet
nek vagyok fia, melyet, úgy látszik,
még jobb napokra tartogat a
Gondviselés.”

A h ogyan é n látom L

nei képet Széchenyiről, Deák Fe
rencről, Teleki Lászlóról, Eötvös
Józsefről, Vörösmarty Mihályról,
Petőfi Sándorról, Mosonyi Mi
hályról. Külön műben hódol „Pe
tőfi szellemének” c. alkotásában.
Kantátát ír „Hurigária” címmel.
De a távolabbi múltba is visszate
kint a „Hunok harca” c. szimfoni
kus költeményében.
Óriási missziót tölt be azzal,
hogy szerte a világon rendezett
hangversenyeivel hírt ad Magyarországról, annak akkori sanyarú
sorsáról. Európa Liszt Ferencen
keresztül szerzett tudomást rólunk.
Hazánkat Európa egyik jelentős
zenei központjává tette azzal, hogy
vállalta az 1875-ben alapitott Ze
neakadémia igazgatását. Külföldi
tanítványok sereglettek ide, csak
hogy Liszt Ferencnél tanulhassa
nak. Az a lendítő erő, amit Liszt
Ferenc igazgatósága jelentett a Ze
neakadémia számára, azután to
vábbgyűrűzött a tanítványokon és
azok tanítványain keresztül, mind
a mai napig. .
Nevét nemcsak a Zeneművészeti
Főiskola - mint intézmény - őrzi,
hanem az a munka is, ami az ő
szellemében ott folyik.
Fasang Árpád

Június 8-i Ev. Életben megje
lent írás: a „Tisztes életvitel”,
amely nagyon jó és a mi világunk
ban szükséges hangsúlyozottan is.
lapunk élére indokoltan kerülő té
ma. Szeretnérfl mégis, ha utólag ki
lehetne kijavítani a II Thessz 3,10ből idézett igét. „Aki nem akar
dolgozni, ne is egyék.” Az akar
kimaradt... Valóban sokszor em
legetett a mindennapi élet során
is, még olyanoktól is hallottam,
akik nem ismerik és olvassák a
Bibliát. De csak úgy mondják, az
akar nélkül. Azt gondolom, itt
fontos szó... Nem akadékoskodni
akartam, elnézésüket kérem. Hála
a jó Istennek, úgy látom már,
hogy a kritikát is el tudja fogadni
a szerkesztőség, sőt kérte is.
Csapó Margit
Kiskőrös
. Megragadom az alkalmat,
hogy mint Szerkesztőnek - so
kunk nevében - őszintén gratulál
jak (hogy ezt a nem teljesen ideillő
szót használjam) a lap megújult
formájához és tartalmához: kor
szerűbb lett, olvasmányosabb, ér
dekesebb, maibb. Köszönjük!

Amit ezzel kapcsolatban kérés ill.
javaslatként
hozzáfűznék
az
őszinte elismeréshez, az mindössze
annyi, hogy javasoljam: (magam
is könyvíró, literátor lévén): hoz
zatok ha lehet több könyv-, tv- és
rádiókritikát ill. kommentárt és
- második javaslatként - legyen a
mostaninál nagyobb gondotok
(tudom, nem elsősorban a szer
kesztőktől függ) nyáridőben a
„vándorló” magyar evangéliku
sok és a sok nem-magyar ideutazó
hittestvér eligazítására a balatoni
és a dunakanyari istentiszteleti
rendek pontosabb közlésével. Jó
volt a régi módszer, amikor nem
csak napra volt megadva az istentisztelet, hanem úgy is, hogy pl.
„a hó első vasárnapján” vagy
„páros
vasárnapokon”
stb.

A helyszíneket is pontosabban
kellene megadni (utca, szám). Vé
gül - harmadik megjegyzés ill. ja
vaslatként - célszerű lenne, ha le
hetséges, a fontosabb egyházi
(egyházzenei, jubiláris stb.) ese
mények, műsorok stb. időpontjá
nak és helyének időben történő
közlése (Sopron, Balatonkörnyék,
Budapest stb. stb.). Jól tudom,
hogy ez az érdekeltektől függ el
sősorban, hogy idejében beküldjék a lapnak az adatokat, mégis
valamit ki kellene találni nógatá
sukra - hiszen nekik is érdekük,
hogy legyen hallgatóság. Egy ide
jében közzétett hír, hirdetés meg
duplázhatja a jelenlevők .létszá
mát!
dr. Szórády István
Szeged
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Köszöntés a távolból
„Testvéri köszöntésemet küldöm
a Végrehajtó Bizottság tagjainak, a
Lutheránus Világszövetség munka
társainak és mindazoknak, akik je 
len vannak Münchenben az 1986-os
ülésen.
Sokat gondoltam a Végrehajtó
Bizottságnak erre az ülésére otthoni
betegszobámban. Nagy, bátorító iz
galom volt számomra, amikor meg
tudtam, hogy megváltoztatták az
ülés helyét,.mert világos volt, orvo
saim nem engedik meg, hogy a távo
li Pápua-Uj-Guineába utazzam.
Mélyen fájlalom, hogy ennek a dön
tésnek a következtében pápua-újguineai testvéregyházunk nem ün
nepelheti idei centenáriumát a test
véregyházak képviselőinek olyan
népes jelenlétében, mint azt eredeti
leg várták. Mégis, pápua-új-guineai
testvéregyházunk és ottani evangé
likus testvéreink, akiket én is sze
reltem volna meglátogatni s akikkel
találkozni akartam, bizonyosak le
hetnek keresztyén szeretetünk, szo
lidaritásunk és Krisztusban való
egységünk felől a nagy földrajzi tá
volság ellenére, és annak ellenére is,
hogy - legalábbis ami a delegáció
számbeli nagyságát illeti - a Luthe
ránus Világszövetség nem lesz
olyan jelentősen képviselve. Hiszem
azonban, küldöttségünk mindent el
követ, hogy megerősítse egységün
ket ezzel az egyházzal."
Az üzenet ezután szól a beteg
ségről, melyben a gyógyulás útjá
ról lehet beszélni, de amely még
sém utazást, sem rendszeres mun
kát nem tesz lehetővé.
„Hosszabb ideig betegnek lenni,
ez már önmagában is nagy lelki te
her, afizikai terhen túl, minden em
ber számára. Ha azonban betegség
miatt valakinek egy időre le kell
tennie kötelességeit éppen egy jó
kezdet után, ez még nehezebbé teszi
a terhet. Önök bizonyára megértik
ezt a helyzetet, és megértik, nem
olyan könnyű Isten kezéből elfo
gadni ezt a helyzetet, mely annyira
eltér attól, amire vágyódunk. „Bi
zony, a ti gondolataitok nem az én
gondolataim..." ( Ezsaiás 55,8).
Erősítsük egymást abban a hitben,
hogy az 0 gondolatai mindenkép
pen az Atya irgalmas gondolatai a
Jézus Krisztusban.
Gondolataim ezekben a Végre
hajtó Bizottság ülését megelőző he
tekben a bizottság tagjaináljárnak.
Látom az egyes tagok arcát, emlé
kezem Önökre név szerint, emléke
zem szavakra, mosolyokra, ügyekre
- jelenetekre, melyeket együtt él
tünk át a közelmúltban vagy azt
megelőzően. Éppen a kezdetén vol
tunk annak a nagy kihívásnak, hogy
az L V SZ Végrehajtó Bizottsága

vallásszabadság ügyére, mely az
Egyesült Nemzetek Szervezetének
napirendjén is szerepel. Támogatni
kell a keresztyén békezsinat előké
szítését, még ha maga a zsinat kife
jezés többek számára nem is meg
felelő, és még ha az előkészítésre
aligha lesz elegendő két év.
A főtitkár végül megemlékezett
a száz éve született Kari Barthról
és a nyolcvan éve született Dietrich
Bonhoefferről, korunk két nagy
protestáns teológusáról, valamint
az év elején meggyilkolt Olof Pal
me svéd miniszterelnökről: „Ők
arra hívnak bennünket, hogy
olyan spiritualitásra (lelkiségre)
törekedjünk, mely a keresztyén kö
< Közösség a szolgálatban
zösség és az emberi közösség kö
A végrehajtó bizottsági ülések zötti kölcsönhatást kifejezésre jut
másik, az alaphangot és a munkát tatja... Ez tartalommal tudná
meghatározó kezdete a főtitkári je megtölteni a mai nemzedék lelki
lentés. Gunnar Stálsett történeti ürességét. Az egyház életének is új
visszapillantás nyomán kifejtette, irányt adhatna. Minderre szüksé
hogy az evangélikus egyházak az günk van, amikor azon fárado
elmúlt század során egyre inkább zunk, hogy a század végén a fel
evangélikus világközösséggé let adatokkal következetesebben néz
tek: az országhatárokat átszelő zünk szembe.”
„ .
kapcsolatok erősödtek és szélesed
tek. Erőteljesen hallható az afrikai,
ázsiai és latin-amerikai evangéli
kusok hangja a Daressalamban
tartott világgyűlés óta, Budapest
óta pedig nyilvánvaló, hogy a ke
let-európai egyházak is teljes mér
tékben részt vesznek a világszövet
ség életében. A legutóbbi világgyű
lés pedig ki is mondta, hogy a Lu
theránus Világszövetség evangéli
kus egyházak közössége (commu
nion), melynek tagjai egymással
ApCsel
szószék- és oltárközösségben van
Cézáreában, Fülöp diakónus
nak. Az LVSZ eszköze is, jele is az
házában mindnyájan arra kérik
evangélikus egyházak közösségé
Pált, ne menjen Jeruzsálembe, ne
nek, melyek egyre kevésbé tudnak tegye ki magát veszélynek. De az
egymás nélkül egyház lenni.
apostol nem tágít. Késznek mutat
A világszövetség közösségjelle kozik, hogy nemcsak a megkötö
gének ebből a nyomatékos hang- zést, de a halált is elszenvedje
súlyozásból és újszerű látásából a Krisztusért. Vajon volt-e igazi oka
főtitkár szerint különböző felada az apostolnak, hogy ilyen veszély
tok adódnak az evangélikusok nek kitegye magát? A vértanúsá
egymással való egységére és az got nem kell keresni, hanem csak
LVSZ önértelmezésére, az ökume elfogadni akkor, ha a kitérés, hit
tagadás vagy más bűn volna vagy
nikus kapcsolatokra, valamint a
esetleg botrányt okozna. A látszat
világban való bizonyságtételre és itt az, hogy az apostol maga megy
szolgálatra való tekintettel.
a veszélybe. Szabad-e egyedül így
A főtitkári jelentés teljes szövege dönteni keresztyén testvéri közös
nem áll még rendelkezésünkre, de ség ellenében? Vagy csak a veszély
a tudósítások szerint Gunnar Stál re figyelmeztették?
Pál a pogányokból lett keresz
sett aggodalommal szólt a nemzet
közi életben tapasztalható elhide- tyéneket is hozzá akarta csatolni
gülésről, sok tárgyalás már rutin Jeruzsálemhez, ahonnan az evan
szerű eredménytelenségéről. Kér gélium kiindult. A szeretet és az
egyetemes egyház kifejezésének a
dés, ebben a helyzetben az egyhá
jeleként vitték a kisázsiai és görögzak vajon el tudnak-e szakadni országi gyűjtés eredményét a jerunemzeti és ideológiai környezetük zsálemi szegényeknek. Azután a
től, mert akkor azt kellene monda zsidóság előtt is meg akarta mutat
niuk, hogy Gorbacsov főtitkár ni népéhez való hűségét, remélve,
konkrét fegyverzetellenőrzési és le hogy ezzel jobb belátásra bírja
szerelési javaslatai jobban segítik a azokat, akik a mózesi törvény el
békét, mint Reagan elnök fenyege lenségének tartják. Megérkezésük
tései a csillagok háborújával. után meglátogatták Jakabot, a ke
A Helsinki záróokmánnyal megin resztyén közösség püspökét és az
összegyűlt presbitereknek beszá
dult folyamat mindmáig számos moltak a pogánymisszióról.
pozitív eredményt hozott a főtit
És akkor a gyülekezetben kide
kár szerint is, és a tagegyházaknak rült, hogy ami jó Kisázsiában
további erőfeszítéseket kell ten vagy Görögországban, nem jó Je
niük e folyamat elősegítésére a leg ruzsálemben. Nem az evangélium,
különbözőbb területeken. A cser de a külső keretek mások. Más a
nobili atomerőmű katasztrófája Palesztinái környezet, mint az
súlyos figyelmeztetés az egész vi európai. Jakabék tudják, hogy a
lágnak, milyen veszedelmek szár mózesi törvény és a szertartások
mazhatnak abból, ha az emberiség nem az üdvösség eszközei többé
számukra, de kegyeletből meg
szándékosan pusztításra használ
tartják azokat. Azt ajánlják Pál
ná az atomenergiát. Különös fi nak, vesse alá magát ezeknek a
gyelmet kell fordítani az emberi szokásoknak.
jogok kérdésére, ezen belül pedig a
És akkor Pál enged. Hajlandó

vagyunk. Az Egyház Ura áldja meg
Önöket mind, amikor hordozzák a
felelősséget az evangélikusok vilá
got átölelő családjáért."
Az üzenet ezután röviden beszá
mol az elnök Bukarestben, Schleswigben és a Szovjetunióban tett
látogatásairól, majd megállapítja:
„Örömmel szolgáltam mindeddig
a Lutheránus Világszövetséget és
mélyen fájlalom, hogy - legalábbis
jelenleg - nem vagyok képes felada
tom ellátására. Szilárd azonban re
ménységem és akaratom, hogy viszszatérjek, és erőért imádkozom.”
Káldy Zoltán püspök végül ál
dást kér az ülés munkájára.

N.

Pál apostol mindennél fontosabbnak tart
ja, hogy a hitben gyengéket az erősek
hordozzák s építsék. Aztán, hogy a gyen
gék se mondjanak elhamarkodott ítéletet
az erősekre. így int mindeneket békes
ségre és egységre.
LUTHER
\ _________________________________________ J

Keresztyének különböző társadalmi rendszerekben

Münchenben ülésezett az LVSZ Végrehajtó Bizottsága

1986. július 4. és 9. között tartot
ta idei ülését a Lutheránus Világszövetség Végrehajtó Bizottsága.
A világgyűlésen megválasztott tes
tület feladata, hogy megszabja a
szervezet munkájának fő irányát
és beszámoltassa a genfi központ
munkatársait.
Az ülések egyik meghatározó
eleme mindig az elnöki jelentés.
Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök,
az LVSZ elnöke egészségi állapota
miatt nem vehetett részt az ülésen,
de üzenetet küldött a részvevők
nek.

(

Egyházaink közös felelőssége
A Lutheránus Világszövetség ta
nulmányi programjainak keretében
a fenti téma került megbeszélésre a
Budapesten, a SZOT-szállóban
1986. június 24-27. között megren
dezett nemzetközi konferencián.
Lengyelország, Csehszlovákia, az
NDK és NSZK mellett az Amerikai
Egyesült Államok egyházi képvise
lői voltak jelen, hazánk képviselői
mellett. A Lutheránus Világszövet
ség részéről a konferencia rendezője
dr. Harmati Béla lelkész volt, aki
1980 novembere óta dolgozik egy
házunk kiküldetésében a genfi köz
pont tanulmányi osztályán és ezt a
tanácskozást a nyugatnémet Evan
gélikus Akadémiák és az amerikai
Vesper-Társaság közreműködésé
vel szervezte. Mind az amerikai
egyházakban, mind Nyugat-Németországban ugyanis növekvő érdek
lődéssel találkozunk a Világszövet
ség 1984-ben Budapesten megren
dezett világgyűlése nyomán hazánk,
egyházi életünk iránt.
A mai magyar egyházi és teoló
giai élet bemutatását dr. Prőhle
Károly teológiai professzor vállal-

így kezdődött
az európai Jakab - aki
igyekezett a veszélyt
keresztyénség elhárítani
- hol tart ma?
21,17-36
kompromisszumra. A szeretet
kompromisszumára.
Mi is számtalanszor kerültünk
és kerülhetünk hasonló helyzetbe.
Nézzünk néhány konkrét területet.
Tapasztaljuk, hogy a vegyeshá
zasságban élők hamarabb elsza
kadnak az egyháztól, Istentől, mint
az egyvallású házastársak. Pedig
a vegyesházasságok keresztyén
szempontból is lehetnek pozitívak,
ha mindketten hitelesen élik saját
egyházuk hitét, hitvallásait, hagyo
mányait. Az egyik fél jobban meg
ismerve a másik felfogását, a saját
ját is elmélyültebben ismerheti meg
és ápolhatja. A hívő keresztyén em
berek a vegyesházasságban nagy
lehetőséget kaphatnak arra, hogy
a Jézus Krisztusban való egység
ügyét szolgálják; megélt házassá
guk igazi ökumenikus tett lehet.
Nagy segítséget nyújtana viszont
ehhez, ha lenne ökumenikus bibliafordításunk. Jó lenne, ha mielőbb
elkészülne a Miatyánk, az Apostoli
Hitvallás, a dicsőség és egyéb
imádságok, énekek egységes fordí
tása, hogy a családban a más fele
kezetihez tartozó szülők és gyerme
kek együtt tudjanak imádkozni.
Tiszteletben kell tartani egyhá
zunkon belül is a gyülekezeti kü
lönbözőséget; más egy vidéki és
egy fővárosi gyülekezet. Sőt, egy
gyülekezeten belül is lehetnek ré
tegződések.
Jó, ha a fiatalok részt vesznek a
gyülekezeti istentiszteleten, de
ugyanakkor az idősebbeknek is
megértéssel kell fogadni az ifjúság
új formákat kereső törekvéseit.
Nincs más út, mint a szeretet
kompromisszuma. Arra kell töre
kedni, hogy ez becsületes legyen.
Az pedig csak úgy lehet, ha Urunk
akaratát keressük minden dol
gunkban.
Bolla Árpád

A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja

ta. Hazánk társadalmi és gazdasá
gi helyzetét pedig Lőrincze Péter,
a Magyar Kereskedelmi Kamara
főtitkára elemezte. A vendéglátó
ország bemutatásán kívül beszá
molók hangzottak el az amerikai
egyházi életről, a keresztyénmarxista dialógusról, az egyház és
állam viszonyáról az NSZK-ban és
az NDK-ban, valamint a szlovák
és lengyel egyházi életről. A ta
nácskozás része egy olyan nemzet
közi tanulmányi programnak,
amelyikben arra keresnek választ,
hogyan dolgozzák föl az egyházak
teológiailag a különböző társadal
mi rendszerek, különböző kultú

Fotó: Kinczier

rák adta környezet kérdéseit és ki
hívásait. A különbségek mellett
pedig fontosak a közös feladatok,
amelyek összekötik a különböző
rendszerekben élő egyházakat,
mint pl. a béke és igazságosság
kérdése.
A konferencia befejezéseképpen
a Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsa fogadást adott a
vendégek tiszteletére a SZOT-szállóban, és ezen dr. Nagy Gyula püs
pök, dr. Kacziba József római ka
tolikus püspök és dr. Losonci
András, a Magyar Izraeliták Or
szágos Képviselete elnöke üdvö
zölte a tanácskozás résztvevőit.

Bemutatjuk templomainkat

Nemescsó

A falu közepén álló templo
munk történetét a XVI. század ele
jétől tudjuk nyomonkövetni. Nagy
valószínűséggel állíthatjuk azon
ban, hogy Nemescsón (Vas megye
egyik legrégebbi településén) az el
ső időktől fogva ezen a helyen állt
a keresztyének temploma. A mai
val megegyező alapterületű szen
télyt Szent Péter tiszteletére emel
ték a hívek, tornya is volt egy ha
ranggal. A falu lakossága a temp
lom köré temetkezett, amelyet a
XIX. század végéig erős kőfal vett
körül.
A XVI. század óta a mi templo
munk, mivel a reformáció után a
falu teljes egészében evangélikussá
lett! Jelentősége a Soproni Or
szággyűlés után növekedett meg,
mivel artikuláris templommá jelöl
ték, s így több mint 30 evangélikus
gyülekezet részére szolgált 100 esz

tendőn keresztül istentiszteleti
helyként.
A templom mai formáját a Tü
relmi Rendelet után 1784-ben
nyerte el, amikor az ún. pajta
stílus előírása szerint átépítették.
A torony 1879-ben kapta meg mai
formáját. A templombelső fából
készült. A szép ácsmunka a híres
nemeskéri templomra emlékezteti
az embert. Azóta több nagyobb
renoválásra került sor, legutóbb
1982-1983-ban, amikor mintegy
800 000 Ft-os felújításra került
sor.
A műemlékként számontartott
és védett 1614-es harang mellé a
XX. század elején a gyülekezet két
újabb harangot öntetett Sopron
ban, így ma vasárnaponként há
rom harang hívogatja a gyülekezet
népét. A templomban a XVII. szá
zad első felében a Kosztolányi csa
lád kriptát építtetett. 19-en temet
keztek el itt, közöttük a gyülekezet
Aách Mihály után leghíresebb lel
késze: Szabó József. A gyülekezet
és a templom pártfogója évszáza
dokon keresztül a Budakeszi Weö
res család volt. A templom orgo
nája ugyancsak értékes műemlék.
A kőszegi Kliegel János készítette
a XVIII. század végén. Nemesen
csengő hangját sokan megcsodál
ták már. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat felvételeket készí
tett rajta 1980-ban. Az oltár és a
szószék fafestményei ismeretlen
szerzőtől származó nyilvántartott
értékek. A templom legértékesebb
műtárgyi kincsei az Országos
Evangélikus Múzeum állandó ki
állításának megbecsült darabjai.
>1
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„...aki viszont nem ismerte ura akaratát és úgy
cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap.
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat
bíztak, attól többet kérnek számon.” Lk 12,48.
VASÁRNAP - „így hát mit várhatok, Uram? Egyedül
benned reménykedem!” Zsolt 39,8 (Zsid 10,36 - Mt
25,14-30 - Zsolt 58). Ki az, aki ne zúgolódott volna
már a reá nehezedő terhek miatt? Pedig meg kell
tanulnunk panaszkodás és lázadás nélkül hordoznunk
próbatételeinket. Emberektől semmit nem várhatok.
Egyetlen menedékem, reménységem az Isten. „Te vagy
reményem sziklaszála, Erősségem, én Istenem”. (66.
ének)
HÉTFŐ - „Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig
énekelünk és zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről!”
Zsolt 21,14 (Jel 19,6 - 1 Kir 3, 16-28 - Jn 6,52-59).
Hatalmas Isten a mi Urunk. Legnagyobb, általunk
legyőzhetetlen ellenségünket, a Sátánt, a bűnt győzte
le Krisztus által. Nincs erő és hatalom, mely az Övéhez
mérhető lenne! Amikor ezt megtapasztalom saját éle
temben- erreegyképpen reagálhatok:dicséretet éneke
lek, mert „A hatalom Istenének, zendüljön ajkunkon
ének”. (64. ének 1. vers).
KEDD - „Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasz
talásod felüdíti lelkemet”. Zsolt 94,19 (Jn 15,11 -1 Tim
4,12-16 - Jn 6,60-65). Nem mindenki vigasztalódik,
meg, aki sír... Nem mindenki talál aggodalmaira felol
dást. .. Csak, aki Jézus Krisztusban vigasztalódik meg,
az éli át, hogy a legnehezebb próbatételre, a legnagyobb
fájdalomra is van Nála vigasztalás. Jóleső dolog az
emberi részvét. Sokat jelenthet az emberi vigasztalás.
De ez csak helyi érzéstelenítés. Az igazi, á teljes vigasz
talás Istentől jön!
SZERDA - „Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a
vétkeseknek a jó utat”. Zsolt 25,8 (ÍJn 4,9 - Lk
12,54-59 - Jn 6,66-71). Isten útját önmagában nem |
ismeri fel az ember. Elfelejtettük. Isten tárja újra fel
előttünk. De ezer az úton csak igazságban járhatunk.
V.

Ez az út nagyon nehéz. Tele van gátakkal, akadályok
kal. Ne is kísérletezz azzal, hogy magad járod, magad
keresed. Eltévedsz. Hanem bízd az Úrra magadat, s
az általa megmutatott úton járj alázatosan.
CSÜTÖRTÖK - „Van-e valami lehetetlen az Úr számá
ra?” í Móz 18,14(Jn 4*50-51 -1 P t3 ,l-6 -Jn 17,1-14).
A mi emberi életünkben sok minden lehetetlen. Meg
oldhatatlan dolgok tornyosulnak elénk. Nem tudunk
bűneinktől szabadulni sem akarattal, sem kínnal, sem
fogadkozással. Istennél azonban nincs lehetetlen.
Nincs olyan, amit meg ne oldana, ami alól fel ne
szabadíthatna engem. Jézusban kiteijesztett szeretete
mindenre képes, hogy megmentsen a kárhozattól.
Vagyis kegyelme által megmenekülh'etünk. Talán még
én is!
PÉNTEK - „Úrrá tette (az embert) kezeid alkotásain,
mindent a lába alá vetettél.” Zsolt 8,7 (1 Kor 4,2 - Ez
3,17-19 - Jn 7,15-18). Embervoltunk legnagyobb
kitüntetése, hogy Isten ránk bízta ezt a gyönyörű
világot. Partnerré tett bennünket, hogyjól éljünk, hogy
itt mindenünk meglegyen. Viszont mindazzal, amit
lábunk alá vetett, el is kell számolnunk. Felelünk a
világért. Mint a sáfárnak, hűséggel kell Isten munka
társaiként szolgálnunk- Vajon, ha most lenne a szám
adás pillanata, el tudnánk-e számolni? Amilyen nagy
a hivatásunk, küldetésünk, olyan hatalmas lehet a
bukás is!
SZOMBAT - „Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyez
zenek szemeid! Mert meglesz szenvedésed jutalma így szól az Úr.” Jer 31,16 (Zsid 12,11 - Lk 16,10-13
- Jn 7,19-24). Ugye voltál már úgy, hogy nem bírod
tovább? Ugye érezted, hogy szenvedéseidet képtelen
vagy elviselni? Patakzottak könnyeid? Talán koporsó
mellett, talán betegágyon, talán mélységesen csalódva
életben, emberekben. Isten mégis arra ösztökél - ne
sírj, ne ábrándulj ki, bírd a terheket, mert „az igazság
békesspges gyümölcsét hozza azoknak, akik meg
edződtek általa”!
Solymár Péter

Emlékezzetek meg
elöljáróitokról!

Hálaadás ötven évért
Szép családi eseményre ke
rült sor Lébényben, Szenthá
romság ünnepén, amikor az
istentisztelet keretében meg
emlékezés történt Németh
Árpád gondnok és .felesége
Tóth Karolina ötven évvel
ezelőtt megkötött házasságá
ról. Koháry Ferenc lelkész
köszöntötte az ünnepeiteket
és átadta a gyülekezet aján
dékát.
Ez az ünnep azonban nem
csak a család, hanem a gyü
lekezet számára is nagyon
emlékezetes volt, hiszen Ár
pád bácsi és Lina néni köztiszteletnek és általános meg
becsülésnek’ örvendenek. Ár
pád bácsi 78 éves, már közel
húsz éve nyugdíjba ment- a
MÁV-tól, de fizikai és szelle
mi frissessége bámulatos.
Több évtizede presbiter már,
azután temető, majd gyüleke
zeti gondnok és egyházfi lett
egy személyben. Nélküle alig
ha valósult volna meg a ra
vatalozó építése, vagy a nem
régiben történt parókiareno
válás. Nyugdíjas kora óta új
lendülettel kertészkedik, méhészkedik, rendben tartja a
temetőt, a templomot, nem
fél fölmenni a magasba, tár
sadalmi munkát szervez, ipa
rosokat kerít, de mé& sorol
hatnánk tovább. Mindezen
felül példamutató az adako
zásban is, úgy mint korábban
a parókiarenováláshoz, most
házassági évfordulójuk alkal
mából a templomrenoválás
hoz járultak hozzá elsőként
többezer forinttal.

Budapesten, 1986. július 27-én

Ahogyan Árpád bácsi min
denben, közte a harangozás
ban főként rendkívül pontos,
hasonlóképpen gondoskodik
Lina néni a templom és még
inkább az oltár szépségéről.’
Egész éven át díszíti az ol
tárt, a virágot is legtöbbször
ő adja és tisztán tartja a
templomot.
Ha
nagyobb
munka adódik, irányítja a se
gítőkész asszonyokat, min
denben hívő lélekkel részt
vesz.
Bizony sokszor csak az a
gyülekezet érzi, hogy milyen
fontos dolog az, hogy van a
gyülekezetben egy ilyen sok
áldozatra kész házaspár, ahol
éppen ez hiányzik. Hiszen
mai viszonyaink között, ami
kor a lelkészeknek egyre na
gyobb területeket kell ellátni
uk, igen nagy segítség, ha az
ilyen jellegű tennivalókat biz
tos kezekben tudhatják. El
szomorító, hogy némely gyü
lekezet nem veszi észre, hogy
lelkészének csupa olyan ten
nivalóval kell foglalkoznia,
ami nem az ő feladata lenne.
Ez a szeretet hiányának is a
jele.
Házasságukat Isten három
gyermekkel, öt unokával,
dédunokával áldotta meg,
akikben sok boldogságukat
lelik. Isten áldása legyen gyü
lekezetüket szerető, ünneplő
és egyben ünnepelt testvérein
ken, adjon további életükre is
jó egészséget, sok örömet és
bizakodó reménységet.
K. F.

A nógrádi vár, amely egy
egész megyések adott nevet, már
csak omladozó falaival emlékez
tet a múltra. Ma már az élet a
várhegyet lassan körülölelő falu
ban pezseg, melyet pedig sok ki
lométer hosszan vesznek körül a
gondosan megművelt kertek és
gyümölcsösök. Az erdőktől öve
zett szelíd dombhajlatökori az
utóbbi évtizedek során a málna
termelése vált meghatározóvá az
itt élők számára. Évszázadok
óta változatlan ritmusban folyik
az élet a faluban, melynek rend
jét a földművelés ősi rendje
szabja meg. Bár a fiatalabb
nemzedék a közeli Vácrá jár dofgozni, de esténként és a hétvége
ken együtt vannak a családok.
Nagyon ritkán hallunk hírt er
ről a vidékről, mert itt nem tör
ténnek országos jelentőségű ese
mények. De talán éppen ez adja
meg az igazi értékét. Az a csend,
nyugalom és békesség, amely az
egymással együtt élő szlovák és
magyar családokat jellemzi, és
biztos alapot nyújt a helyi római
katolikus és evangélikus gyüleke
zetek ökumenikus kapcsolatai
nak továbbépítésére. Szép ha
gyomány szerint havonta egyszer
szószéket cserél a nógrádi evan
gélikus lelkész, és a szomszédos
Diósjenő református lelkipászto
ra. Ez év márc. 2-án rendhagyó
módon mégis együtt szolgáltak
az evangélikus templomban.
Hörömpő Gergely református
lelkipásztor és Rezessy Miklós
ipolyvecei evangélikus lelkész I
aki jelenleg a nógrádi gyülekezet
helyettes lelkésze - megrendült
szívvel álltak meg Kühn Ernő, a
nógrádi gyülekezet első lelkészé
nek emléktáblája előtt, melyet a
templom falán helyeztek el.
Kühn Ernő 31 éven át volt a
gyülekezet lelkipásztora, és gon
dozta azt élő hittel és szeretettel
és áldozatos munkával. A közel
300 éves gyülekezet évszázado
kon át leánygyülekezet volt.
1957-ben lett a nagy múltú gyü
lekezet a történelme során' első
ízben önállóvá, Kühn Ernő szer
vező munkája nyomán. 1969-ben
pedig megvalósította a gyüleke
zet régi álmát: parókiát építte
tett. 72 éves koráig, haláláig
szolgált a gyülekezetben. A hű
séges pásztorra emlékezve he
lyezték el a templom belső falán
az emléktáblát, melyre szeretett
lelkipásztoruk kedves igéjét vés
ték: Az Úr az én hű pásztorom.
Rezessy Miklós

Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.
Pintér Károly, du. 6. Fasor de. II. (úrv.) Szirmai
Zoltán. Üllői út 24. de. fél II. Kertész Géza. Kará
csony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
(magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda Péter
u. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.) Boros
Károly. Kerepesi út 69. de. 8. Boros Károly. Gyár*
mat u. 14. de. fél 10. Boros'Károly. Kassák Lajos u.
22. de. 11. Reuss András. Váci út 129. de. negyed 10.
Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. C/jpest de. 10. Biázy Lajos. Pesterzsé
bet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Ujtelep
de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du.
fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László.
Rákospalota Nagytemplom de. 10. Boila Árpád. Rá
kosszentmihály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Ta
más. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de.
9. Solymár Péter. Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel.
Rákoshegy de. 9. Kosa László. Rákoskeresztúr de.
fél 11. Kosa László. Rákosnget de. 11. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Scholz László, de. fél
11. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós, du. 6.
Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. Madocsai
Miklós. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay
Vilmos u. 11. de. 9. Benczúr László, de. 11. Benczúr
László, du. fél 7. Buczolich Márta. Pesthidegkút de.
fél 11. Modort u. de. fél 10. Kelenföld de. 8. (úrv.)
Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura
Tibor. Budakeszi de. 8. Kelenvőlgy de. 9. Rózse
István. Budafok de. 11. Rozsé István. Csillagbegy
de. fél 10. Benkó Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György.

a Balaton mellett
1986. július 27-én
Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) du. 4.
Balatonfured (ref. imaterem) de. 8. Balatonszárszó
(ref. papiak) de. 8. Balatonszemes (Fő u. 32.) du. 2.
Fonyód (prot. templom) du. 4. Kapernaum (Gyenesdiás, Béke u. 57.) du. fél 3. Keszthely de. 11. (úrv.), I
este fél 8. zenés áh ítat Siófok (Fő u. 93.) de. 11.
Tapolca (prot. templom) de. fél 9. Zánka du. 6.
(német)

Szentháromság utáni 9. vasárnapon az ol
tárterítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet
oltárí igéje: Lk 16, 1-9; az igehirdetés alap
igéje: Zsid 3,12-14.
EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A RÁDIÓBAN. 1986. július 27-én, vasárnap
reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház fél
óráját közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet:
Csizmazia Sándor lelkész, a Budai Szeretet
otthonok igazgatója.
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A H. N. A d v e n t is t a E g y h á z g e n e r á l
k o n fe re n c iá já n a k e ln ö k e M a g y a r o r s z á g o n
N. C. Wilson a H, N. Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke,
valamint felesége és fia Ted Wilson, aki az egyház Afrika-Indiai Óceán Diviziójának titkára 1986. június 18-22. között látogatást tett Magyarországon. A Generál
Konferencia elnökét elkísérte J. Paulsen, a Transz-Európai Divízió elnöke is.
N. C. Wilsont és kíséretét a repülőtéren fogadta Bai László az Állami Egyház
ügyi Hivatal protestáns főosztályának vezetője, Dr. Szigeti Jenő a H. N. Adventis
ta Egyház elnöke és Erdélyi László titkár. A vendégeket hivatalában fogadta
Miklós Imre államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke is.
A Generál Konferencia elnöke és kísérete istentiszteleten szolgált az egyház
országos központjában, valamint találkozott az.egyház lelkészeivel és munkatár
saival is.Az utazás során lehetővé vált továbbá, hogy vendégeink megismerjék hazánk
nevezetességeit.
1986. június 22-én N. C. Wilson és kíséretének búcsúztatására a repülőtéren
megjelent Bai László főosztályvezető; valamint a H. N. Adventista Egyházelnökségénék két tagja.

.

HAZAI ESEMÉNYEK

A keszthelyi templomban
(Deák Ferenc u. 20.)
július 2Aén vasárnap
este fél 8-kor
egyházzenei áhítat
lesz
Orgonái:
DR. SOPRONI GÁSPÁR
főorvos
Műsoron:
1. Buxtehude: F-dúr Toccata és
fúga
2. Bach: Nyolc kis prelúdium és fú
gából a-moll, d-moll, g-moll
3. Bach: G-dúr Prelúdium
4. Bach: .Isten, ó, szent Isten..„(korálelőjáték)
5. Buxtehudega: D-dúr Prelúdium
és fúga
6. Liszt F: Ave Maria Stella
7. Liszt F.-Archadelt: Ave Maria
8. Bach: d-moll toccata és fúga
Igét hirdet:
Véghelyi Antal
lelkész
A belépés díjtalan!
KÖNYVTÁRAINK NYÁRI
NYITVATARTÁSI RENDJE:
JÚLIUSBAN az Evangélikus Orszá
gos Könyvtár (Bp, (illői út 24. 1085)
nyitva naponta - kedd és szombat kivé
telével - 9-16 h között.
Az Evangélikus Teológiai Akadémiai
Könyvtárban inspekció minden ked
den 9-13 h között.
AUGUSZTUSBAN mindkét helyen
nyári szünet.

Az országos Berzsenyi-ünnepségnek meg
hitt pillanata volt az, amikor dr. Nagy Gyula
püspök és a gyülekezet lelkésze a délelőtti
istentiszteleten köszöntötték BerzsenyiJanosits Miklóst, a celldömölki gyülekezet
felügyelőjét abból az alkalomból, hogy negy
ven éve példamutató hűséggel végzi gyüleke
zet-vezetői szolgálatát,
1899-ben született Fiúméban. Iskoláit szü
lővárosában, majd Szombathelyen és Komá
romban végezte. Mérnöki diplomát Buda
pesten kapott. Édesapja halála után Német
országban folytatott tanulmányokat. 1938ban házasodott még. Isten két gyermekkel
áldotta meg családjukat.
1926 óta él Celldömölkön. Azóta Berzse
nyi J. Miklós kapcsolata állandó gyülekeze
tünkkel. Először, mint az újjászervezett
evangélikus ifjúsági egyesület titkára, rövi
desen presbiter, majd 1946-tól a celldömölki
gyülekezet felügyelője lett. Közben megszer
vezte az evangélikus cserkészcsapatot, mely
nek örökös parancsnoka volt. A gyülekezet
nek nemcsak lelki munkájában vett részt, de
aktív részese volt az építési, renoválási mun
káknak is. A celldömölki gyülekezeti ház
építése 1930-ban, a sömjéni és a szentmártoni iskola-templom építése, majd a tokorcsi
templom épületének és a celldömölki ravata
lozónak a tervrajza mind-mind az ő nevéhez
fűződnek. Tervei alapján készült el gyüleke
zetünk paróchiájának átépítése is.
1964-től húsz esztendeig a Vasi Egyház
megye felügyelői tisztét is betöltötte*
A családi tradíció folytatója. Hiszen nagy
apja Berzsenyi Dezső a dömölki gyülekezet
nek és a kemenesaljai egyházmegyének is
felügyelője volt, nagyapjának testvére Ber
zsenyi Jenő pedig a dunántúli egyházkerület
felügyelői tisztét töltötte be 1911—1924-ig.
A haza, a magyar nép, a magyar föld sze
retete áthatotta az egész családot. Nagyapjá
nak nagybátyja volt Berzsenyi Lénjárd 1848as honvéd ezredes, akit Haynau halálra,
majd tizennyolc évi fogságra ítélt. Oldalági
rokona Berzsenyi Dániel költő.
Berzsenyi J. Miklós mindezt az örökséget
magával hozta. A mély keresztyén hit, a
krisztusi ügynek és a látható jelnek, az egy
háznak az igaz szeretete, bölcs tanácsai,
meglátásai, gondolatai ajándékok gyüleke
zetünk számára. Csodálatos szellemi frisses
ségével gyülekezetünknek ma is méltó világi
vezetője.
Isten jeleket ad ebben a világban, az ő
gondoskodó szeretetének jeleit, emberi jele
ket igen sokszor. Ilyenjei számunkra Berzse
nyi Janosits Miklós. Jubileumán a jánosi igével köszöntöttük:
„Az Isten szeretet.” Érezzük nap mint nap,
hogy ő a szeretetben maradt, a szeretetben él
és ezért él Istenben.

N. L.

é t® *

Békéscsaba
A volt Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium - jelenleg: Rózsa Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola —
1946-ban végzett diákjai június 14-én
tartották meg negyvenéves érettségi ta
lálkozójukat. A találkozón, amelyen
Krucsó Antal igazgató és a jelenlegi
diákok szavalata és énekkara köszön
tötte a jubilálókat, a résztvevők hálás
szívvel gondoltak vissza a gimnáziu
mot valamikor fenntartó helyi gyüleke
zetre, a régi kiváló tanárokra - akik
közül jelen volt Brózik János és Hidasi
Lajos
és mindarra, amit ettől az
evangélikus gimnáziumtól útravalóként kaptak. Ugyanakkor megelége
déssel tapasztalták azt, hogy az iskola
tovább ápolja azokat a hagyományo
kat, amelyeket a maguk idejében
Áchim L. András, Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Gyóni Géza, Rábai Miklós és
mások képviseltek a maguk meghatá
rozott idejében.
A találkozó kedves színfoltja volt az
az alkalom, amelyen Táborszky László
esperes a kis- és a nagytemplomban
fogadta a résztvevőket. Táborszky es
peres részletesen ismertette a két temp
lom nagyszerűen végzett újjáépítési
munkálatait és azt a szolgálatot, ame
lyet ez a két templom a gyülekezet és a
város életében végez. A találkozó részt
vevői hálásan köszönték meg a tájé
koztatást és még nagyobb volt az az
-örömük, hogy ilyen szépnek láthatták
a valamikori iskolájuk két templomát.
E találkozó emlékére —immár har
madízben - Mladoniczky szobrászmű
vész, a gimnázium tanára készített em
lékplakettet. A hazai iskola történeté
ben páratlan sorozat első tagja a gim
náziumot és nagytemplomot, a máso
dik a gimnázium bejáratát ábrázolja és
a mostani pedig szimbolikus jelentő
séggel bír; a megöregedett fatörzsről új
hajtások nőnek.
Meszlen-Acsád-Nemescsó
A Meszlen-Acsád-Nemescsói Evan
gélikus Társgyülekezetben TALABÉR
JUDITOT 1986. május 25-én CÁKON, SZABÓ ILDIKÓT 1986. június
15-én MESZLENBEN és KOMJÁ
THY ENDRE KÁLMÁNT 1986. jú
nius 29-én NEMESCSÓN megkeresz
teltük. Aki hisz és megkeresztelkedik,
üdvözül. ■#
1986. július 5-én MESZLENBEN
megáldottuk Petrőczi András és Tima
Ildikó házasságkötését. Új parancsola
tot adok nektek, hogy egymást szeres
sétek. *- 1986. június 15-én súlyos be
tegség^ következtében elhunyt BOROS
ISTVÁN testvérünk, az acsádi evangé

likus gyülekezet felügyelője. 72 éves
korában .távozott szeretett családja,
gyülekezete köréből. Temetése 1986.
június 19-én volt Weltler Sándor társ
gyülekezeti lelkész és Torda Géza társ
gyülekezeti felügyelő szolgálatával.
Semmi sem választhat el minket az Is
ten szeretetétől, amely megjelent Jézus
Krisztusban, a mi Urunkban. Nagyalásony
Magát megnevezni nem kívánó test
vérünk Nagyalásonyból 700 forintot
adományozott a lelkészképzés támoga
tására.
Július 27-én délután 6 órakor
| DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Herbert M. Hoffmann
(Frankfurt; NSZK)
Bruhns, Mendelssohn és Bach
műveket orgonái
A belépés díjtalan.
Evangélikus Múzeum
Az Evangélikus Országos Mú
zeumban, az Országos Erdészeti
Egyesület Mikológiái Társasága
közreműködésével, a Természettu
dományi Múzeum anyagának felhaszálásával kamarakiállítás nyílt
Kalchbrenner Károly lelkész-tudós
ról halála 100. évfordulója alkalmá
ból.
A kiállítás szeptember 30-ig te
kinthető meg.
Halálozás
Bogár Mátyás a tótkomlósi gyüleke
zet 50 éven át presbitere, főgondnoka
és végül egyházközségi felügyelője, 96
éves korában elhunyt. Temetésén július
12-én Koppány. János ny. lelkész hir
dette a vigasztalás igéjét, akivel együtt
munkálkodtak a gyülekezet vezétésében. Áldott legyen emlékezete!
HIBAIGAZÍTÁS
Lapunk július 20-i számában tévesen
jelent meg egy cikk címe. Helyesen:
Egy főpap halálára
Apróhirdetés
„34 éves egyetemi végzettségű leány
Krisztusban hívő férjet keres.
„Együtt az úton” jeligére kér választ a
kiadóhivatalba.
Madéra hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341
HARANGOK villamosítását, javítá
sát húzómágnessel, 5 év garanciával
vállalom. Balogh Ádám
1039 Bp. Sarkadi út 8.
Telefon: 872-499

Evangélikus
Élet
A Magyarországi*
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fényszedö Üzem
(867075/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60090 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
ABLAKA ISTVÁN igazgató
Előfizethető az Evangélikus Elet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely i
hlrlapkézbesltö postahivatalnál,
a hirlapkézbesltöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással^ HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámtaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem órzünk
meg és nem adunk vissza!

Evangélikus Élet 1986. augusztus 3.

„Látni akarjuk Jézust!”
- Gunnar Stálsettnek, az L V S Z főtitkárának igehirdetése
a budavári templomban, 1986. június 8-án Alapige: Jn 1 2 ,2 0 -2 6

ÖRÖM ÉS HÁLAADÁS
örvendező és hálaadó szívvel ünne
pelhettünk a zuglói templomban június
22-én délután. Örömre, hálaadásra
nagy okunk volt: lezárult a második
levelező teológiai tanfolyam, melynek
hallgatói lehettünk.
Hálaadásra indított az a tény, hogy
egyházunk ezt a tanfolyamot megtart
hatta, hogy részt vehettünk rajta és
eredményesen befejezhettük.
Nekünk, hallgatóknak, személyen
ként is volt okunk örömre: sok áldott
óra, sok tárgyi ismeret gazdagította éle
tünket.
Örömünkben együtt ünnepeltek ve
lünk családunk tagjai, barátaink, gyü
lekezetünkből lelkészek, vezetők, gyü
lekezeti tagok, akik érdeklődéssel,
imádsággal kísérték ezt a szép munkát.
A levelezőkkel együtt ünnepelt a Teoló
giai Akadémia dékánja és ott voltak a
professzorok, akik a tanulmányi idő
alatt a tudásukból és szeretetükből
olyan sokat nyújtottak.
Visszatekintve olyan rövidnek tűnik
a három év. A konzultációk minden
figyelmet igénylő alkalmai, a vizsgák
fárasztó izgalma áldott emlék marad.
Elhalványul a hajnali utazás, a hideg,
a hóakadály, a nyári meleg okozta fá
radtság.
A hallgatók nagyobb része főváro
sunk és a közvetlen környékén fekvő
gyülekezetekből járt a tanfolyamra, a
másik része az ország távolabbi részei
ből, a Dunántúl nyugati szélétől az Al
föld délkeleti részéig szétszórtan élő
gyülekezetekből. Öröm volt tudni,
hogy ugyanazt az Urat szolgáljuk szerte
az országban.
A végzett hallgatók között van, aki
egy munkás élet után a nyugalom
éveit töltötte meg a tanulás gondjával,
van, aki felelős polgári foglalkozása
mellett vállalta a megterhelést, van,
aki egyetemi tanulmányai közben tu
dott még itt is tanulni. Van olyan test
vérünk, akinek családja mellett volt
ereje vállalni a lekötöttséget, van, aki

Találkozás Hirosimával

nek egyedüllétét tette tartalmasabbá a
tanulás.
Az atombomba emlékmúzeum
Oly sokat hallottunk és hallunk
örülhetünk annak, hogy egészen fia
erről a városról. Mindig is szeret ban a „Hirosima, Nagaszaki - a
talon indultak testvérek ismeretekkel
tem volna ide eljutni. Boldog va nukleáris fegyverek, aratása” című
felfegyverkezve a szolgálatba, de annak
gyok, hogy a márciusi távol-keleti filmet tekintettük meg. 1982-ben
is, hogy hosszú évtizedeket gyülekezeti
munkában töltött testvérek ismeretek utazás során - amelyről lapunk készült, az egész világot bejárta, de
itt, a helyszínen az utolsó mondat
kel gazdagodva folytathatják a szolgá ban már beszámoltam - néhány
órát itt is eltölthettünk. Még az sokkal szívbemarkolóbb volt: leg
latot tudva, hogy boldog az a szolga,
akit Ura munkában talál.
előtte való napokban is olyan el közelebb már nem lesz, aki erről
A tanfolyam három éve alatt az éven képzelhetetlennek tűnt ez a látoga beszámoljon. - Vetítés után a ka
kénti nyolc kétnapos hétvégi konzultá
tás. Valóság lett. Március 24-én tasztrófa egyik túlélőjével talál
ción a professzoraink áldott munkája délben kiszálltunk Hirosima pá koztunk. Malsubara Mioko akkor
nyomán kinyílt előttünk a tudományok
lyaudvarán, és elindultunk a Béke 12 éves iskoláslány volt, iskolájá
tárháza. A nyitott kapun megtanultunk
ból a 300 tanuló és a tanárok közül
belépni, megéreztük a teológiai tudo emlékpark megtekintésére.
alig néhányan maradtak életben.
1945.
augusztus
6-án
8
óra
15
mányok ízét, és meggyőződtünk a ma
Kilenc műtéten esett át, mire az
gunk ismeretének kicsinységéről. Taná perckor a dóm fölött 580 méter
magasságban robbant az atom égésnyomokat úgy-ahogy begyóraink és az előttünk járó nemzedékek
teológusai, a velünk együtt járó szolga
bomba. Gomba alakú füstje 9 kilo [ gyították. Elmondotta, hogy az el
társak példája azt mutatja, hogy ez a méter magasra szökött. A romos,
múlt évben 50 alkalommal találkotudás egy munkás életen át gyarapítást
igényel. Aki beáll az Ige szolgálatába,
annak mindig gyarapodnia kell, hogy
másokat gazdagíthasson.
A záróünnepély igehirdetése a Galatákhoz irt levél 6. részének 2. verse alap
ján figyelmeztette a végzett hallgatókat
feladatukra: Egymás terhét hordozzá
tok! Adja a mi Urunk, hogy lehessünk
valóban gyülekezeteink, egyházunk,
társadalmunk és az egész teremtett vi
lág terhének könnyitői, ki-ki a maga
helyén a neki adott képessége szerint.
A záróünneplés csak a tanfolyam vé
gét jelenti. Most már kezdődik a szolgá
lat, vagy folytatódik. A gyülekezet,
ahonnan elindultunk visszavár, ha ed
dig is végeztünk gyülekezeti munkát
benne, ezután többet, több területen
várja tőlünk/
Adjon Isten erőt és egészséget a szol
gálathoz, áldást munkánkra, gyüleke
zeteink fogadják szeretettel az Ige szol
gálatának ezt a lehetőségét, a szolgálattevőknek a személyét. Mi pedig méltat
A dóm ma
lan voltunk tudatában legyünk hű szol
gák, hogy Urunk sokat bizhasson ránk.
kiégett épületet mementónak zott fiatalokkal, és örül, ha hozzá
K. J. hagyták, a város pedig teljesen új tud járulni ahhoz, hogy még egy

vigasztaló Szentlélek ismerete nél
kül marad. Nem nehéz felfedezni
Keleten és Nyugaton, hogy a fiatal
ság gyakran üres szobában, az űr
ben érzi magát, és valláspótlékokat
keresgél, hogy betöltse a hit, a nor
mák és a közösség hiányában kelet
kezett vákuumot. Az európai ifjú
ság elveszíti gyökereit, népének és
nemzetének történetét, amelyek pe
dig kivétel nélkül magukon viselik
Krisztus nyomát. Ha már azt sem
tudják, hogy az az ember a keresz
ten Jézus Krisztus, hogyan boldo
gulhatnak —Keleten és Nyugaton
- a történelmi összefüggésekkel,
amikor az irodalom, a zene, az er
kölcsi értékek, a jogrend, a filozófia
és az életérzés a keresztyén hitet és
hagyományt tükrözik? De ne bírál
Köszöntelek benneteket a Lu juk az ifjúságot olyan hevesen!
theránus Világszövetség tagegyhá A kultúra olyan váltásával foglal
zainak nevében. Budapestnek, Ma kozunk, amelyért senki sem egye
gyarországnak és a Magyarországi dül felelős. És lehet, hogy helyesen
Evangélikus Egyháznak fontos sze tesszük, ha emlékezünk a Biblia
repe van a Világszövetség életében. igéjére, amely az atyáktól örökölt
Két évvel ezelőtti budapesti talál hiábavaló életről beszél. Nemcsak
kozónk fő témája ez volt: „Krisz mint egyének vagy éppen mint kö
tusban - reménység a világ számá zösség vagyunk egymással kapcso
ra”. Azóta mind a 104 tagegyhá latban, hanem mint nemzedékek is
zunk ennek a nagygyűlésnek meg felelősek vagyunk egymásért.
látásaiból és ösztönzéséből merít,
Lássuk tehát, hogy az imént fel
amikor Jézus Krisztust mint Urát vázolt háttér ismeretében, mi a
és Megváltóját akarja megváltani. mondanivalója számunkra a felol
Főtitkárságom ideje alatt most vasott igének!
már harmadszor látogathatom
Az igeszakasz elbeszéli, hogy Jé
meg a magyar tagegyházat. Min zus Jeruzsálembe megy a páskaünden alkalommal örömmel vettem nepre, amely fontos vallási ünnep
részt az ige- és imaközösségben ez volt népének életében. A jeruzsálezel az egyházzal. Legutóbbi, elmúlt mi bevonuláskor sok zsidó dicséri (
\
őszi magyarországi utam óta töb-. és támogatja. János azonban olya
V a s Istv á n
bet tudhattam meg a tagegyhá nokra irányítja figyelmünket, akik
zainkban folyó életről, a skandi nem tartoznak a zsidó vallási ha
K
náv, a szovjetunióbeli, a holland, a gyományokhoz, hanem más kultú
dél-afríka és namíbiai, a venezue rából, más társadalmi háttérből
lai, a salvadori, a mexikói és az | jöttek- - görögök voltak. Céljuk
észak-amerikai egyházaknál tett lá azonban világos: „Uram, látni
És látta az Úr, hogy szerte megsokasult
togatásaim során. Mindannyian akarjuk Jézust” - mondták egyik
tisztában vagyunk azzal, hogy az tanítványának, Fülöpnek. Fülöp
Az emberi gonoszság,
egyes országok viszonyai, és így elment és szólt Andrásnak; majd
Látta, hogy ö útját földön minden testek
bennük az egyházak bizonyságtéte együtt mentek és szóltak'Jézusnak.
Mindenütt megrontották.
lének megnyilatkozásai eltérőek le Sokan vannak ma is, akiknek
Látta, hogy szívünknek minden gondolata
hetnek, de mégiscsak van értelme - ugyanez a kívánságuk; akik valaki
Gonoszságot
gerjeszt,
úgy beszélni a különböző orszá jere Áhítoznak, aki az .életi teljességé
•’ S -megbánta szívében a mennyet, a földet,
gokban élő egyházakról, mint egy nek birtokosa; akinek olyan ígére
A teremtő tervet.
egyházról. Miért? Mert az egyház tek adattak, mint Jézusnak. Utazá
Ura egy. Annál is inkább, mert az saim során gyakran találkozom
S megárasztótt minden tengert s minden vizet,
az egyház, amelyik igazán vallja olyan emberekkel, akik —az úton
Ami rejtőzött a mélyben,
Jézus Krisztust, egy test - az Ő lévők névtelenségébe burkolózva,
S megnyitotta az ég csatornáit, s folytak
teste.
Negyven nap, negyven éjjel.
ismeretlen úticél felé tartva - be
Hazámban, Norvégiában, a la szélnek vallásos vágyakozásukról.
Azután a földet visszaszikkasztotta
kosságnak több mint kilencven szá Amikor a görögök elhatározták,
S szövetséget kötött
zaléka egyháztag, de alig tíz-tizenöt hogy látni akarják Jézust, odamen
Noéval, aki a vízözönt túlélte,
százalék vesz aktívan részt az egy tek a tanítványokhoz. Ez ma is
Közte s maga között.
ház életében. A külső szemlélőnek szükségszerű igény. Az élet ország
úgy tűnik, hogy az egyház körülmé ú já n az útitársak számára, ha látni
Nem átkozza meg az emberért a földet,
nyei nagyszerűek; az emberek akarják Jézust, ma az a lehetőség
Az Úr megfogadta,
többségét azonban nem érinti meg
kínálkozik, hogy hozzátok és hoz
Hiszen gonosz annak ifjúságtól fogva
az egyház szolgálata és bizonyság- zám, mai tanítványokhoz fordul
Szíve
gondolatja.
tétele. Az emberek életét egész
nak. Mit tennétek, ha valaki, egy
Nyugat-Európában mélyen átha
És ennekutána vetést meg aratást
ismeretlen, vagy a szomszéd, a
totta a szekularizáció. Néhány
Megad már a földnek;
munkatárs, a családtag egyszer azt
nagyvárosban a lakosságnak már mondaná: látni akarom Jézust. Mi
Tavasz, nyár, ősz és tél, a hideg és meleg
több mint fele feladta egyháztagsá előtt erre válaszolnánk, hadd indít
Soha meg nem szűnnek.
gát. Ez mérhetetlen hatással van az
son az ige' további megfontolá
Úgyis eljön majd az idő, mikor ennek
egyház életére, és arra késztet ben sokra!
Véget vet az ember.
nünket, hogy elgondolkodjunk az
A görögök nem azt mondták:
Amit az Űr nem bírt, ő maga Elvégzi
egyháznak a lelki élet megújulásá „Jézusról akarok hallani!” Már
Tűz- és szennyözönnel.
ban az úgynevezett keresztyén or hallottak róla. Nem is azt kérték,
szágokban betöltött szerepéről.
hogy hadd hallgassák meg. Ezt
Az ateista ideológiájú államok mondták: „Látni akarom Jézust!” \ ________________________________________________________ '
ban is megvannak az egyháznak a Könnyebb-e vagy pedig nehe
maga jellegzetességei, próbái, kihí zebb-e az emberekkel megláttatni
vásai és nehézségei. De ha összeha Jézust, mint mondani róla valamit
sonlítom a Keleten és Nyugaton nekik? Biztos, hogy megláttatni ne
így osztja fel a világ ezt a területet hezebb! Igen, mert ha az emberek
-é lő emberek magatartását, akkor látni akarják, nem válaszolhatunk
úgy tűnik, hogy nem az állam ideo elméletekkel, hanem a gyakorlat
lógiai jellemzői határozzák meg révén kell bizonyítékkal szolgál
50 éve, --------------------------------- 100 éve,
leginkább az embereknek az egy nunk. Nem szavakkal, hanem tet
házhoz való viszonyát. Mindkét tekkel kell felelnünk! Nem választ 1936. augusztus 1-én nyitották meg a 1886. augusztus 13-án halt meg Győr
részen, mind a kétfajta társadalom hatjuk a könnyebb utat úgy, hogy BERLINI OLIMPIÁT. Hatalmas ma ben KOVÁCS PÁL orvos, iró, szer
ban van egy közös tényező, ez pedig bizonyos, vallásosan megfogalma gyar csapat utazott 20 sportág képvise kesztő, a MTA levelező tagja. Dégen
letében erre az olimpiára. 10 .aranyér
született 1808. július 1-én. Pesten volt*
az úgynevezett szekularizáció.
zott magyarázatokat adunk arról,
Mit is jelent ez a szó? Fogalmaz mit is képvisel Jézus. Amikor az met szereztek a magyarok. Ezt az olim egyetemista,’ ahol megismerkedett a
pesti írókkal. Részt vett a Kisfaludypiát azonban már belengte a fasizmus
zunk egyszerűen, azt jelenti, hogy emberek látni kívánják, nem be szelleme. A színes bőrű - főleg a néger társaság megalapításában (1836).
az emberek megelégszenek az élet szélhetünk róla, mint aki a bűnösök - és a nem árja származású sportolókat Győrben lett gyakorló orvos. Ott alapí
nek csupán egy dimenziójával: az gondviselője, ha a saját életünkben lenézte a nagyszámú közönség. - Szép totta meg a „Hazánk”-at, az első ma
anyagi jóléttel; és elfelejtik, hogy is nem tanúsítjuk a bűnboncsána- sikerek mögött a mindenütt lebegő ho gyar nyelvű győri lapot 1847-ben. Eb
olyan létre lettünk teremtve, ahol tot és megbékélést. Nem beszélhe rogkeresztes zászlók rosszat sejtettek a ben a lapban jelentek meg derűs hangú
mind az idő, mind az örökkévaló tünk Jézusról úgy, mint az emberek sport világában is. A kitört háború elbeszélései és versei.
ság döntően fontos. A szekularizá szabadítójárói, ha nem mutatunk miatt elmaradt az 1940-es és az 1944-es ---------------- 125 éve,
■*
olimpia.
ció azokat az embereket ragadja elkötelezettséget mások szabadsá
1861. augusztus 11-én született Bécs"
■■ - 25 éve, ----------------meg, akik nem akarnak szembenéz gáért. Nem beszélhetünk Jézusról
ben ZSIGMONDY’ EMIL világhírű
ni a jézusi kérdéssel: „Mit használ úgy, hogy Ö egyenlővé teszi az em 1961. augusztus 3-án halt meg Buda sziklamászó, alpinista. Bécsben lett or
az embernek, ha az egész világot bereket, ha másképp bánunk gaz pesten TILDY ZOLTÁN református vos, majd klinikai tanársegéd. Csak
megnyeri, lelkében pedig kárt daggal és szegénnyel, erőssel és lelkész, köztársasági elnök. Losoncon nem 100 olyan csúcsot járt meg az Al
vall?” Az elvilágiasodás mind egyé gyengével, férfival és nővel. Nem született 1889. november 18-án. Buda pokban, amely magasabb 3 ezer méter
pesten, Pápán és Belfastban tanult. Ornél! Elsőként jutott fel a Croda da Lani, mind pedig kollektív jelenség, s beszélhetünk Jézusról mint Isten ciban
go-ra (1884). Egy évvel később, 1885.
(1918), Tahitótfaluban (1921)
nehéz megmondani, melyik volt Fiáról és testvérünkről, ha nem is volt lelkész. 2 évig a Sylvester-nyomdát augusztus 6-án a Pic de la Meije meg
előbb. Tény azonban, hogy a két merjük el minden személy tőle ka irányította és szerkesztette a Keresz mászásakor elszakadt a kötele és lezu
terület - a személyes és a társadalmi pott emberségét és méltóságát, és tyén Család c. lapot. Újra lelkész lett hanva a mélybe, életét vesztette. Az
- kölcsönhatásban van egymással. ha nem állunk ki e mellett. Való Szeghalmon (1932). Országgyűlési kép Új-zélandi-Alpok egyik gleccsere viseli
Ha az okokat eltérően ítéljük is ban, Jézusról csak akkor beszélhe viselővé választották (1937), majd a nevét.
meg, az eredmények tekintetében tünk igazán, ha tanítását minden nemzetgyűlési képviselőséget is viselt. — — —— 175 éve, ■
Ilyenként 1945 novemberében minisz
egyetérthetünk.
napi életünkben cselekedjük is!
terelnökké választott^;, majd 1946
1811. augusztus 14-én született a skóciai
A szekularizált társadalomban a
februárjától köztársíft^i elnök lett.
Edinburg-ban CLARK ÁDÁM angol
fiatal nemzedék Isten, a Teremtő, (Az igehirdetés befejező részét kö Erről a tisztéről 1948 augusztusában mérnök, a Lánchíd építője. Széchenyi
Krisztus, a Megváltó és az életadó, vetkező számunkban közöljük.)
lemondott.
Istvánnal jött Magyarországra (1834) a

A z Ur

jáépült. A dómot csak kupolája
miatt nevezik így, 1913-ban épült
egy osztrák építész tervei alapján
az itteni iparkamara székházaként.
Ma mégis, talán sok egyházi épü
letnél is jobban kell emlékeztetnie
az emberiséget Isten szavára: „Vá
laszd az életet, hogy élhess te és
utódaid is.” (5 Móz 30,19)
A hídon átsétálva a gyermekek
emlékművéhez értünk. A bom
bát, vagy űrhajót formázó alak
zaton táncoló gyermekalakok
mintha minden szülőtől, nagyszü
lőtől megkérdeznék: Milyen vi
lágban fogunk élni, ha élünk egy
általán?
Néhány lépés után ott a közpon
ti emlékmű, amelyet a mintegy 200
ezer áldozatnak emeltek. Előtte
örökmécses ég, mint kísérőink el
mondották, „addig, amíg béke van
Földünkön” - illetve „csak” helyi
háborúk vannak. - A talapzatban
helyezték el a körülbelül 70 ezer
azonosítható áldozat nevét, rajta
japán és angol nyelven a következő
felirat: „Nyugodjatok békében, a
tévedés nem fog megismétlődni.”
(Egy tavalyi statisztika szerint 1
millió 384 ezer hirosimai atom
bomba erejének megfelelő atom
fegyver van Földünkön, ezek rob
banóereje 6 ezerszerese a második
világháborúban „felhasznált” öszszes fegyverzetnek.) Mindannyian
egy-egy szál virágot helyeztünk az
emlékműre, néhány szavas imád
ság mellett. Nagyon nehéz szavak
ba önteni, de valami kimondhatat
lan szomorúságot és félelmet érez
tem. „Soha többé” - ezt most nyu
godtan leírom, akkor kiáltani sze
rettem volna.

Duna szabályozása ügyében. 1839rben
kapta a megbízást a Lánchíd építésére.
Ez a munka 1842-ig tartott. A szabad
ságharc idején egy osztrák tábornok fel
akarta robbantatni a Lánchidat. Clark
akadályozta meg azt, hogy a robbantok
a láncaknához jussanak. S a hidon fel
robbantott lőporos hordók nem sok
kárt tehettek. Ő tervezte a budai alag
utat (1852) és el is készítette (1857).
Budán hunyt el 1866. június 23-án.
----------------

175 éve,

■------ -

1811.' augusztus 17-én halt meg Kalo
csán KATONA ISTVÁN jezsuita tör
ténetíró, egyetemi tanár. Bolyk-on szü
letett 1732. december 13-án. A nagyszombati, majd a pesti egyetemen taní
tott II. József nyelvrendeletéig (1784).
Esztergomban, majd Kalocsán érseki
könyvtárosként dolgozott. Fő munká
ja a História Critica Regum Hungá
riáé, mely a bő forrásadatok miatt má
ig hasznos történeti munka.
----------------- 225 éve,

----------------

1761. augusztus 15-én született Kés
márkon GENERSICH JÁNOS evan
gélikus tanár. Késmárkon tanult. Deb
recenben magyarul, Felsősajón pedig
szlovákul tanult még beszélni. Felsőbb
iskoláit Pozsonyban, Jénában végezte.
Itthon névelő lett (1781), majd Kés
márkon gimnáziumi tanárrá választot
ták (1788). 1821-től a bécsi teológiai
intézet egyháztörténeti és egyházjógi
tanszékének tanára. Sokoldalú irodal
mi tevékenységet folytatott. Bécsben
halt meg 1823. május 18-án.
Detre János

*

szer ezt az őrültséget ne kövessék
el. - Hadd idézzek itt néhány szót
Takesi Araki hirosimai polgármes
ternek a 40. évfordulóra adott nyi
latkozatából: „Ez az év (1985) az
Ifjúság Éve is. Reméljük, hogy a
világ ifjúsága - a XXI. század ve
zetői - örökölni fogják Hirosima
szellemét, erősítik egymással a ba
rátságot és a szolidaritást, és min
den lehetséges erőfeszítést meg
tesznek a béke ügyéért.” Szavai a
41. évfordulón, a Béke Évében
még aktuálisabbak. - A kiállításon
.még közelebbről láthattuk a -kö
vetkezményeket, az égésnyomokat
különböző tárgyakon, a sugárzás
hatását állatokon és emberi szer
veken.
Látogatásunkat a Békeharang
nál fejeztük be - a harangot egy
nagy rúddal bárki megkongathat
ja. Hangja - különösen, amíg az
emlékműnél csak hallottuk
mintha az egész világot figyelmez
tetné.
Igen emlékezetessé teszi ezt a lá
togatást az is, hogy Nagyhéten tör
tént. A hirosimai emlékmű előtt
valami hasonló reménytelenség
foghat el, mint amit annak idején
a tanítványok érezhették. Igen,
mert az emlékműben jelképesen az
emberiség sírját láthatjuk, nem
csak az áldozatok száma, hanem a
pusztulás módja miatt.
Rajtunk is múlik, hogy az em
lékmű előtt az örökmécses meddig
ég. Hirosima a hit próbája. Ezért
könyörgünk és munkálkodunk
együtt minden jóakaratú emberrel,
hogy a jövőbe vezető út ne újabb
Hirosimán át vezessen.
Szentpétery Péter

A FEK ETE N A P
H A JN A L A
Történelmünk olyan napja
Ez, hogy el nem felejthetjük,
A munkánkat abbahagyva
Kalapunkat is levesszük;
Segítségre nem szorulunk
És nem gondolunk a mára Szomorúan emlékezünk
Fekete Hirosimára.
Két nap kelt fel ottan ekkor,
Be a második gyilkos volt,
Nem láthatott ilyet e kor:
Több tízezer ember lett por Férfiak, nők és gyermekek
Ott elevenen elégtek
S nagyon felugrott a mérce:
Halk jaj-szavunk így eleg-e?!
Hirosima negyven éve.
Ma az egész emberiség
Az atomnak van kitéve A háború nagy őrültség:
Az atom azonnal végez.
Síró sziréna majd nem szól
S nem lesz ember majd a Földön:
Legyen ez örök mementó!
LEGYEN EZ ÖRÖK MEMENTÓ!
(A versel beküldte Manyasz Róbert gimnz. 4.
oszt. tan. Salgótarján)
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Hogyan nevezte magát Jézus?

A JÓ PÁSZTOR
Szoktatok félni? Ha őszin
ték vagytok magatokhoz,
igennel feleltek. Nincs olyan
ember, aki ha magába néz,
ne fedezné fel, hogy lelke
mélyén bizony telve van szo
rongásokkal,
félelmekkel.
Másokkal
elhitethetjük,
hogy bátrak vagyunk, de
önm agunknak nem hazud
hatunk. Nincs olyan fiatal,
vagy idős, akit ne töltene el
néha valami furcsa, szoron
gató érzés. Emlékezzetek
csak az iskolában eltöltött
napokra,
mikor
valami
csínytevésen kaptak, vagy
feleltetek. Nem könnyű elfe
lejtenetek, milyen volt több
héten át betegen feküdni,
tudva, hogy állapototok
mégsem javul, s rádöbben
ni, hogy egyszer nektek is
meg kell halnotok... Amíg ki
csik voltatok, jó volt a rossz
gondolatok, szorongó érzé
sek elől édesanyátokhoz
menekülni, vagy édesapa
kezét megragadni. Azóta
megnőttetek. Ma már talán
szégyelltek is félelmeitekről
beszélni. Szomorúan ismer
tétek föl, apa, anya ereje is
véges. Ök sem tudnak min
dentől megvédeni.
Ma az a Jézus, akié min
den hatalom ebben a világ
ban, így beszél önmagáról:
Én vagyok a jó pásztor!
Gazdag tartalmú kép tá
rulhat a szemetek elé. Egy
nyájé, amely szokatlan bé
kességet áraszt. Nyugalma
van, hiszen a pásztor őrzi.
Nem béresre van bízva, akit
csak a pénze érdekel.
A pásztor vigyáz rá, akinek
a nyáj minden tagja kedves
és értékes. Pedig a juhok
rendkívül félénk jószágok.
Nem kell ahhoz oroszlán,
vagy farkas, csak egy hirte
len felbukkanó üregi nyúl, s
a nyáj ijedtében szanaszét

szalad. A juhok is telve van
nak félelmekkel, akárcsak
mi, emberek. Ez a képzelet
beli mégis nyugodt, mert a
pásztor oltalm ában érzi ma
gát. A kép azonban való
sággá is lehet. Ti is a „jó
pásztor” védelmében, bé
kességben élhettek.
Jézus nagyon jól ismeri
félelmeinket. Tudja, milyen
erőknek vagyunk kiszolgál
tatva. Támad ellenünk a Sá
tán, mint juhokra a farkas.
Bűnre csábít, hogy aztán lel
kiismeretünk okozta szoron
gásainkból ne tudjunk sza
badulni. Félelmekkel tölte
nek el a betegségek, rette
günk a haláltól, ö mind
ezekkel szemben oltalmat
akar adni. Meg akar védeni
külső és belső tám adások
tól, félelmektől, ahogyan a
pásztor őrzi a nyáját. Hon
nan
tudhatjátok,
hogy
mindez igaz? Pásztor így
még nem szerette juhait,
ahogyan ö szeretett benne
teket: az életét adta értetek.
- „A jó pásztor életét adja a
juhokért.” - Ennyire fonto
sak vagytok az ég és föld
Urának!
Az elmúlt héten arra biz
tatott, hogy őt, mint a Világ
Világosságát
kövessük,
most arra bátorít, hogy él
jünk oltalmában! Néhány
éve egy kisfiú furcsa im ád
ságát olvastam. Nagyon rö
vid, mégis arról árulkodik,
hogy „szerzője" tudja, mit
jelent a „jó pásztor” oltal
mában élni: „Édes Istenem!
Olyan jó érzés egyszerűen
csak azt tudni,
hogy Te mindenütt jelen
vagy.
Csupán ennyit akartam
mondani.
Ámen.”
Brebovszkyné Pintér Márta
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VASÁRNAP )
IGÉJE
Habakuk 2, 1-4

H IT ÁLTAL...
Habakuk prófétá Jeremiás kortársa. A fenyegető káldeus
veszedelem egyre nő. Végre a babiloni király, Nabukadneccar
inváziójában maga a főváros, Jeruzsálem is elesik. A próféta
ebben a világtörténelmi helyzetben várja Isten válaszát kérdé
sére, panaszára. Mint vigyázó őr, aki a bástyán áll, figyel
szavára, kijelentésére várva. Istenre figyelő vigyázása, feszült
várakozása nem hiábavaló. Ő szól is. Válasza egyértelmű,
világos: az igaz hite által élni fog.
Habakuk prófétai igéje ezért elsősorban nagy felszólítás a
hitre. Mintha csak ezt kiáltaná: hinni, hinni, hinni! Igéje
találkozik az ősatya Ábrahámról szóló hagyománnyal, aki
hitt az Úr szavának, és ezért az igaznak fogadta el. (1 Móz
15,6) Ábrahám hite Isten ígéretében, szavában, a látható
tények, emberi lehetőségek ellenére való feltétlen bizalom.
A próféta számára is ez a hit fő mozzanata. A kijelentés nem
csal meg!
Isten kijelentése számunkra végső sorban az örök Ige, Jézus
Krisztus! A hit a benne való feltétlen bizalom. Ő nem csal
meg...! Világtörténelmi időkben jó lenne így a próféta módján
vigyázva figyelni Isten szavára! Történelmi erők zúgó hábor
gása közben jó lenne teljes bizalommal rá hagyatkozni! Még
sem csak az a kérdés, hogy hiszünk-e bennünket súlyosan
érintő viharok között, hanem az, hogy hiszünk-e ma és min
dennap az örök Igében. Teljes bizalommal Jézusra hagyatko
zunk-e? Mert ő az élet. Az egyház ezen a vasárnapon régtől
fogva Jeruzsálem szomorú sorsára, pusztulására emlékezik.
Mivel nem ismerte fel meglátogatása idejét, nem hitt a hozzáküldött Fiúban, beteljesült rajta Isten ítélete. (Lk. 19,41. kk.)
A szent város sorsa intő, figyelmeztető példa az egyház számá
ra minden időben, hogy higgyen benne, míg tart a kegyelem
drága ideje.
Habakuk szavait Pál apostol is idézi két alkalommal is.
Mégpedig legsúlyosabb mondanivalója közben, mintegy an
nak bizonyításául. (Rm 1,17, Gál 3,11) Ők, noha egymástól
távoli korban éltek, találkoznak abban, hogy mindketten a hit
emberei. Azt látják egyedül az életre és Isten előtti igazságra
vezető útnak. A próféta a világtörténelem és népe történelmé
nek eseményei közben, az apostol pedig az üdv elnyerésének
kérdésében foglal mellette állást. Hit által van igazságunk
Isten előtt, és nem azért, mert tetteink és magatartásunk
helyesek és jók, más szóval nem az isteni törvény betöltése
által. Csak a hit által nyerünk igazságot és ezáltal életet.
„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Isten
nel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Rm 5,1. Ha már egy
vonalba állitottam kettőjüket, mint a hit embereit, hadd állít
sam melléjük harmadikként a reformátor Luthert. Hiszen az
ö nagy felismerése is éppen ez: hit által adatik nekünk igazság
Isten előtt, nem pedig cselekedeteinkért.
Mégsem róluk, a történeti személyekről szeretnék szólni
egyszerűen, hanem arról, hogy nincs más lehetőség, amely az
Isten előtt érvényes igazságra és az üdv békességére vezet,
csupáncsak a hit. A próféta táblára véste a kinyilatkoztatás
igéit s nyilvános helyen, talán éppen a templom bejáratánál,
kifüggesztette, hadd olvashassa mindenki. Ezáltal tette hitre
való felhívását lehetőleg mindenki számára megismerhetővé.
Számunkra nem egy módon és helyen, hanem számtalan sok
szor és sokféleképpen hangzik a felhívás: higgyetek, hogy
eljussatok az örök életre, mert csak általa igazulunk meg.
Bánfi Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk, hálát adunk kegyelmedért, hogy hitre hívó igédet
sokszor és sokféleképpen hirdetteted és elérhetővé teszed számunkra.
Legfőképpen hálát adunk az örök Igéért, Egyszülött Fiadért, akiben
kijelentetted önmagadat. Engedd, hogy teljes bizalommal higgyünk
benne, s az ő érdeméért megigazulva elnyerjük az örök életet.
Amen.

Az Evangélikus Szemle új száma
A Diakonia című folyóiratunk
ez évi tavaszi száma késéssel jelent
meg a nyomda géptermi átépítése
miatt, így olvasmányul szolgálhat
sokaknak a nyári szabadságra, kikapcsolódásra. A folyóirat élén
meditációként olvashatjuk Paul
Tillich prédikációját: az örökké
való Isten átfogja a mában a múl
tat, jelent, jövőt. A Lutheránus Vi
lágszövetség főtitkára, Gunnar
Stálsett norvég lelkész azokat a
súlypontokat világítja meg, ame
lyekre az LVSZ munkájában a fő
hangsúly esik az 1990. évi új vi
lággyűlésig. Közli a lap Nemeskürty István neves kutató nagy be
leélésről tanúskodó megnyitóját,
amely múzeumunk téli Bornem
issza Péter-emlékkiállításán hang
zott el. Az evangélikus sajtóban
első alkalommal kezdünk beszél
getést a zsidó vallással való kap
csolatunkról. Groó Gyula ny. teo
lógiai tanár kérdéseire Schöner
Alfréd főrabbi, a Magyar Izraeli
ták Országos Rabbitanácsa elnökhelyettese válaszol - benső össz
hangban. Berzsenyi Dániel halála
150. évfordulója alkalmából Rakovszky István fiatal munkatár
sunk mutat rá a költő Istent kereső
vágyára.
Nagy Elemérről, Ybl-díjas épí
tészről, a nemeskéri műemlék
templomunk ügyének lelkes hor

dozójáról Jánosy István író tollá
ból olvashatunk megemlékezést:
gyenesdiási személyes élményeket
is felidéz, baráti melegséggel. Az
előző években fokozódó aggoda
lom kísérte azokat a jeleket, ame
lyek a Vatikánnak az ökumenikus
közeledést fékező törekvését en
gedték sejteni. Ezzel kapcsolato
san állapítja meg Veöreös Imre
szerkesztő, hogy az egyháztörténe
lem kerekét sem lehet visszafordí
tani, s örömmel taglalja a kará
csony előtti római püspöki szinódus bizakodásra késztető irányvé
telét. Udvardi Erzsébet festőmű
vésznő arra a kérdésre válaszol írá
sában, miért fest biblikus tárgyú
képeket is. Közülük kettőt látha
tunk cikke mellett. A legjelentő
sebb finn költőnő megjelenés előtt
álló verseskötetéből ad ízelítőt a
verseket fordító Szopori Nagy La
jos. A rábaközi Mihályi gyülekeze
tében felnőtt Kiss Jenő nyelvésszel
folytat beszélgetést Sümeghy Jó
zsef lelkész arról, hogyan érvénye
sül a szülőföld vonzása nyelvtudo
mányi munkájában.
H. H. Schmid zürichi professzor
már másodszor bocsátott kéziratot
folyóiratunk rendelkezésére. Most
közölt tanulmányában a földi élet
és a túlvilág bibliai megvilágítását
adja. Fabiny Tamás segédlelkész
ösztöndíjas tanulmányi évét töltőt-

Az Úr pedig előttük ment...
.. .nappal felhőoszlopban,
hogy vezesse őket az úton, éjjel
meg tűzoszlopban, hogy vilá
gítson nekik, és éjjel-nappal
mehessenek. (lMóz. 13,21.)
Ennek az igének a tartalmi je
lentőségét ebben az évben ket
tős értelemben élhettük át. Az
idei ifjúsági bibliaórák beszél
getései alapjául Mózes máso
dik könyve szolgált. Végigkí
sértük Izrael népének Egyip
tomból való szabadulását, az
Exoduszt. Megértettük, hogy
Isten ugyanúgy képes csodákat
és figyelmeztetéseket tenni szá
munkra, ahogy azt annak ide
jén a választott néppel tette.
Ugyanakkor megértettük azt
is, hogy bennünket, mai fiata
lokat éppen úgy vezet, mint né
pét vezette. A másik vonatko
zása ennek az igének, hogy a
könyv befejeztével visszate-

kintve, megláthattuk, hogy mondanivalójú énekkel szolgál
minket is Izrael Istene, az Űr lünk a vasárnapi istentisztele-|
irányított és vezetett az egész ten. Ezt a gyülekezet mindig
nagy szeretettel fogadja tőlünk.|
évben, hétről hétre.
Nem feledkezhetünk meg
Az újpesti ifjúság hétfő es
ténként találkozik. Az alkal- közös színházlátogatásainkról!
mainkat, melyekét két teológus sem. E téren Budapesten nagyi
vezet, énekléssel kezdjük. Van a lehetőség. Húsvétkor sikerült!
nak zenéhez értő társaink, akik megnéznünk „A próba” címűi
gitárral és zongorával kísérik balettet, amely egy modem!
az éneket. A bibliai történet el passiójáték. Élményeinket kö-f
mondásával és egy kis vitaindí zösen megbeszéljük, hogy
tóval mindig az ifjúság tagjai azoknak is némi része lehessen!
közül készül fel valaki. A törté bennük, akik nem tudtak el-|
netek megbeszélésekor érdekes jönni.
A tanévzáró úrvacsorái is-|
volt megfigyelnünk, hogy bár
ezek az események több ezer tentiszteleten együtt adtunk!
évvel ezelőtt történtek, mégis hálát Istennek az elmúlt évben!
mennyire maiak. Megállapítot történtekért. Hisszük és remél-l
tuk, hogy a Biblia aktualitása jük, hogy a címben említett ige-|
abban rejlik, hogy nem csupa vers, mely ez évben mottóul!
hibátlan és szent életű emberről szolgált, elkísér bennünket a|
szól, hanem olyan bűnösökről, jövőben is!
mint amilyenek mi vagyunk!
Blázy Árpád:

Evangélikus sors az újkor hajnalán

Bocatius János börtönnaplója

te Chicagóban: ottani tapasztala
tairól számol be. Gy. Szabó Béla
Apostolai minden időben voltak Jézus
közelmúltban elhunyt erdélyi mű
vész emlékezetét örökíti meg a lap Krisztusnak, mint ahogy üyen apostola
Benczúr László lelkész összeállítá lehetett Bocatius János is, akiről a tudó
legszűkebb körén kívül jóformán
sában; ehhez csatlakozik Imre Má sok
senki sem tud semmit. Annál nagyobb
ria közlése a művész és Reményik hálát érzek és szeretném, ha érezne min
Sándor levelezéséről. Simone Weil, den evangélikus testvérem Csonka Fe
a mély Krisztus-hitű francia leány renc iránt, aki Bocatius legnevezetesebb
magyarul is megjelent írásairól tesz munkáját, a hosszú lappangás után elő
személyes vallomást id. Fasang Ar- került börtönnaplót gyémántcsiszolóké
ra emlékeztető gonddal tisztította meg
pádné. Fritz Riemann pszichoanali- a feledés évszázados rozsdájától és szép
tikusnak a közeljövőben magyarul magyar nyelvre ültetvén át, tette alig
megjelenő könyvéből olvashatunk felbecsülhető kincsévé evangélikus egy
egy fejezetet Bodrog Miklós fordí házunknak.
1569-ben született. A német-szorb
tásában: Felkészülés az öregségre.
Bocatius már neves, tudós
A 16-17. századi hazai evangélikus származású
tanáremberként került hazánkba. Előbb
prédikációkban felhasznált antik Eperjesen, majd Kassán tanított. Ott
példázatokat tanulmányozza cik szenátor, később a város bírája lett. Eb
kében Dömötör Ákos néprajzkuta ben a minőségében páratlaiffaiéltósággal
tó. Rába György és mások versei, szállt szembe Barbiano-Belgiojoso gróf
kulturális figyelő egészíti ki a szá fal, a felső-magyarországi főkapitány
amikor szétlövetéssel fenyegette
mot, amely a Bornemisza-kiállítá- nyal,
Kassát, mert a protestánsok nem akarták
sunkról is hoz fényképfelvételeket. visszaadni a katolikusoknak a Szent Er
A szám jó visszhangja máris zsébet templomot. A magyarok iránt tele
elérkezett a szerkesztőséghez. Kí előítéletekkel érkezett Bocatius, de meg
vánatos lenne, ha olvasói köre to ismervén nemzetünket és szabadságszevább tágulna egyházon belüli és retetét, ezt irta börtönnaplójába: „...az
bizakodásom egy nemzet becsületes
kívüli érdeklődőkkel. A folyóirat én
ügyében gyökerezett.”
egyévi előfizetése 130,- forint.
A Bocskai-felkelés után a korponai
Megrendelhető az Evangélikus országgyűlés elhatározta, követséget
Sajtóosztálynál, mely a megkül küld a német választófejedelmekhez,
dött példányhoz csekklapot mellé hogy a hazánkról Nyugaton elterjedt
vádakat megcáfolja. Pfalzba Bo
kel az előfizetés megkönnyítésére gonosz
catius t küldték, akit e megbízatásra nem
(1088 Budapest VIII., Puskin u. csak nagy műveltsége, kiváló német és
12.1, em.).
V. I. latin nyelvtudása, de a magyar üggyel

A beszélgetés befejeztével eg
zsoltár felolvasása következik
majd közös imádsággal fejez
zük be az ifjúsági óra kötőt
részét. Ezután lehetőség van já
tékra, egyéni beszélgetésekre
Egymással való találkozá
saink azonban nem csak ezekri
az alkalmakra korlátozódnak
Szeretünk kirándulni. Jártun]
például Békéscsabán, ahol
gyülekezet fiataljai mellett vi
szontláthattuk Hildát, ifjúsá
gunk egyik alapító tagját
Ilyenkor megtapasztalhatjuk
hogy Isten Szentlelke mikén
munkálkodik és működik
Nem mi vagyunk az egyedül
tizenévesek, kik a „múltból itt
maradva” Jézust és az evangé
liumot követik!
Szeretnénk, ha az ifjúság be
kapcsolódna az istentiszteletek
be, ezért néha egy-egy szép, mél

való, tökéletes azonosulása is alkalmassá
tett. Bocatiusnak, de Magyarországon
tulajdonképpen senkinek sem volt sejtel
me arról a mérhetetlen gyűlöletről,
amellyel a Német Birodalomban a ma
gyar protestánsok német- és császárelle
nesnek, valamint pogánybarátnak hitt
felkelésére tekintettek. Bocatiust már in
dulásától nyomon követe egy, német
szolgálatba állt besúgó. Ám csak részben
volt az ő áskálódásának eredménye,
hogy Bocatiust, aki szabályos megbízóle
véllel, egy állam követeként ment a Né
met Birodalomba, a nemzetközi jog ot
romba megsértésével letartóztatták, vizs
gálati eljárás nélkül börtönbe vetették.
Előbb a prágai vár ún. Fehér Tornyába,
majd egy levegőtlen, sírkamraszerű töm
lőébe zárták. Embertelen szenvedéseken
ment keresztül. A protestáns-gyűlöleté
ben szinte öijöngő Barbiano-Belgiojoso
kínzólétrára feszíttette, gyertyával, majd
fáklyával égettette hónalját, mellét és
fejét. Azután töröknek csúfolván, kitépdestet te szakállát, haját. Ezenközben Bo
catius csak arra kérte Istent, ha testben
szenvednie kell is, hite ne szenvedjen
csorbát. Kínzásának az vetett véget, hogy
a gyötrettetését vezénylő Barbiano se
lyemköntöse az egyik fáklyától lángra
lobbant. A kínvallatásokkal szenvedései
nek nem lett vége. Ételébe hol mérget, hol
egérbőrt, libaganéjt kevertek. Felesége
leveleit visszatartották, hírt sehonnan
sem kapott. Mig vasra verve börtönében
senyvedett, fiatal felesége sorra járta
előbb a magyar államférfiakat, utána
felment Bécsbe, majd Prágába. De nem
sikerült az uralkodó eléjutnia, sőt amikor
kérésére a választófejedelmek kérvény

nyel folyamodtak hozzá, hogy könyörul-l
jön a szerencsétlen asszonyon és gyere-1
kein, dühbe gurult és kijelentette: „Én al
magyaroknak még nevét sem akarom I
hallani!” A birodalmi kancellárhelyettesi
azt üzente a boldogtalan asszonynak: [
félje akkor szabadulhat csupán, ha mind-1
ketten katolikus hitre térnek. Ázt felelte: [
e feltételt, mig ép elmével rendelkezik,!
nem fogadja el. Bocatiusnak végül is|
rejtélyes körülmények között sikerült |
börtönéből megszöknie. Csonka Ferenc]
mintaszerű módszerességgel a források-]
ból kikövetkeztette, kiknek a segítségével |
szabadult meg szegény emberfeletti szén-1
védéséitől. Kassán nagy örömmel fogad
ták. Tisztségei közül azonban csak isko
laigazgatói állását nyerte vissza. Élete |
végén Bethlen Gábor környezetébe ke-1
rült, aki megtette udvari historikusának. |
Idejéből már csak két jeles történelmi I
munka megírására futotta. 1621-ben |
meghalt.
Költőnek, pedagógusnak, történész-1
nek egyaránt ltíváló volt, ha neve időről ]
időre feledésbe is merült. Legjelentéke
nyebb műveit is sokszor összetévesztet
ték. Megítélése is szélsőségek között |
mozgott. Voltak, akik Janus Pannoniushoz hasonlították, de olyanok is akadtak,
akik csak alkalmi költőt láttak benne. Az I
utolsó másfél évtizedben megpezsdült
körülötte az érdeklődés, különösen, mi
óta hosszú lappangás után előkerült leg- j
érdekesebb műve, a most immár magya
rul is olvasható börtönnaplója, az Olym
pias carceraria. Gyűlölettől körüllobo
gott világunkban aligha ajánlhatnánk
ennél a gyötrelmes olvasmánynál, de letehetetlenül szép könyvnél tanulságosabb
Írásművet nemcsak hittestvéreinknek, ha
nem mindazoknak, akik nem tudják, vagy
nem akaiják tudomásul venni, hogy a
felekezeti, faji, nemzeti, osztályelfogultság
az emberiségnek csak az atombomba po
koli erejével mérhető veszedelme.
Komjáthy Miklós
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Gondolatok a családról
Napjainkban sajnos vi
lágjelenség, hogy válságba
jutott az emberi élet és társa
dalom alapsejtje: a család.
Atomizálódik, felbomlik na
gyon sok család, mind a poL
gári társadalmakban, mind
a szocialista országok terü
letén. A válások terén mi,
magyarok is - ami nem di
csőség számunkra - „dobo
gósak” vagyunk. (3. helyen
állunk a statisztikák sze
rint).
Egy megdöbbentő linó
leummetszetet láttam a
NŐK LAPJA február 15-i
számában. A metszet egy
zegzugos vonalban kettétört
szívet ábrázol. Jelképezi a
felbomlott családi életet.
A kettészakadt szív alatt két
kéz kétoldalról, egy női és
egy férfikéz nyúl a segélyké
résre kiterjesztett kezű gyer
mek felé, de a két össze nem
érő kéz között a gyermek a
mélységbe zuhan. Igen. Azt
minden szülőnek tudnia kell,
hogy a család felbomlásának
mindig a gyermek a szenvedő
alanya, illetve áldozata.
M i lehet az oka,

hogy válságba jutott a csa
lád? Melyek azok a társadal
mi, erkölcsi és gazdasági
problémák, amelyek ide ve
zettek? A különböző társa
dalmi rendszerű országokat
éppen úgy foglalkoztatja e
kérdés, mint az egyházakat
is a világ minden táján.
A Magyar Rádió egyik adá
sának témája volt, hogyan
próbálják adminisztratív in
tézkedésekkel megállítani a
válási hullámot, a válásokat
megnehezíteni, vagy pedig
megelőző
intézkedéseket
hozni, hogy felelőtlen, éret
len fiatalok elhamarkodott
házasságot ne köthessenek.
Ebből az adásból két példát
emelek ki. Pl. Japánban ahol a hagyományok, az
ősök, valamint a családi élet
tisztelete jóval erősebb, mint
Európában - óriási pénzöszszeg lefizetésére kötelezik a
válni készülőket. Vagy Bul
gáriában, akik házasságot
kötöttek 3 évig nem válhat
nak el. Természetesen ilyen
intézkedésekkel a család
harmóniája, belső meghitt
sége, békessége, egymásért
és a gyermekért vállalt fele
lőssége meg nem oldható.
Mi lelkészek tapasztalatból
tudjuk, hogy konfirmandu
saink és gyermekóráinkat
látogató kis gyerekek közül
is sok olyan családi körül
mények közül jön, hogy az
megrendítő. Van olyan csa
lád, ahol az apa alkoholista.
Mindennapos veszekedés,
sőt brutális verekedés is van
bőven. Vannak csonka csa
ládból valók, ahol csak a
mama maradt és a gyerekek
nek
hiányérzetük
van.
Hiányzik az apa, vagy for-

Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden
igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette és
gondolata csupa nyájas vigasztalás.
Bizonyos is, hogy a félelem és szomorúság nem
Krisztustól való. Mert ö nem azért jött, hogy megret
tentsen és szomorúsággal terheljen meg. Sőt azért
jött s égi trónját is azért foglalta el, hogy elvegye
szívünk szomorúságát és félelmét s adjon helyébe
örvendező szívet.
LUTHER

E le t

Garami Lajos

dítva. Nagyon mellbevágó,
amit pedagógusoktól hallot
tam. Rajzórán a gyerekek
azt a feladatot kapták, hogy
rajzolják le családjukat.
Ami a pedagógus számára is
megdöbbentő volt: az elvált
szülők gyermekei is odaraj
zolták vagy az apukát, aki
elhagyta őket, vagy az elvált
és elköltözött anyukát. Az
igazság az, hogy a gyerek
vágyik mindkét szülő után.
A család bomlásának
okai: éretlen fejjel kötött há
zasság, és az erkölcsi szaba
dosság. A mai lakáshelyzet
is kihat a válások szaporo
dására. A fiatalok éppen az
első, legszebb éveikben
kényszerülnek másokhoz al
kalmazkodni, közös lakásra
gyűjtögetni szerény fizeté
sükből. A lakásszerzési haj
sza ingerültté, türelmetle
nekké teszi a fiatalokat. Fá
radtság, kimerültség, túlórá
zás, mert kell a pénz, megöli
a legszebb szerelmet is.
A nagy igények is, melyek
olyanok, hogy elérhetetlen
nek - megkeserítik, szétzilál
ják a családi közösséget.
Hála Istennek, hogy van
nak belső, meleg emberi kap
csokba családi életek is. Hí
vő és nem hívő családokban
is. De ezeknél más szemlélet
uralkodik. Közösen, együtt,
egymást megértve szeretetben oldják meg napi problé
máikat. Isten igéje és a luthe
ri etika arra tanít, hogy a
családi élet belső tisztaságá
ért, melegségéért és az igaz
emberség kiteljesedéséért fá
radozzunk szüntelen.
Egymást elhordozó szeretet

A családoknak - elsősorban
gyülekezeti tagjainkra gon
dolok - nagyon komolyan
kell venni Isten akaratát.
A család az „emberré válás”
helye. Itt kell megtanulni Jé
zus Krisztustól, hogy mi az
áldozatos, türelmes, lemon
dani és megbocsátani is tudó
és az egymást jó és rossz tu
lajdonságaival
elhordozó
igazi szeretet. Az igazi szere
tet nem követelődző, hanem
mindig áldozatot vállaló és
szíve jókincseiből adni tudó
a keresztyén családban.
Nem feledkezhetünk meg Is
ten igéjéről, mert a családi
élet is a hit engedelmességi,
szolgáló életre alkalmas te
rülete. A hívő család egy
máshoz való viszonya, az
egyház és a Krisztus kapcso
latát kell, hogy tükrözze.
(Vö.: Ef, 5, 21-25.) A család
valamennyi tagjára, szülők
re, gyermekekre egyaránt
érvényes az ige reális üzene
te: „Igyekezzetek egymást
elszenvedni szeretetben!”.
Csak az egymást elfogadó,
elhordozó és megbocsátani,
elszenvedni tudó szeretet
tudja megóvni a családot a
felbomlástól.

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higyjetek Istenben
és higyjetek én ben nem. János 14,1.
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Sajtóosztályunk kiadványai
a Frankfurti Könyvvásáron
Idén október 1-6. között 38. alkalommal rendezik meg az NSZK-beli
Frankfurtban Európa és egyben a világ legnagyobb könyvvásárát. Ma
gyarország mintegy 2000 kiadvánnyal lesz jelen e könyv „fesztiválon”.
A hazai könyvek sorában ott lesznek az egyházak kiadványai is. így a
Sajtóosztályunk gondozásában megjelentek közül: Balikó Zoltán: Efezusi levél, dr. Foltin Brunó-Gáncs Péter: Élet-jel, Kutas Kálmán: Egy
emberélet, Sztehlo Gábor: Isten kezében.

Bemutatjuk templomainkat

Cegléd

Keresztyén-marxista dialógus
Budapesten
Október 8-10. között a keresz Intézet igazgatója, T. Jaroszewski
tyén-marxista párbeszéd újabb (Varsó), Lukács József, Ancsel
folytatására kerül sor. A nemzet Éva és Földesi Tamás.
A tudományos eszmecsere során
közi tanácskozás megrendezését a
budapesti Filozófiai Intézet és a mindkét fél előterjeszti saját állás
római Pápai Gergely-egyetem vál pontját a felvetett kérdésekben és
lalta. A párbeszéd témája: Társa igyekszik a másik álláspontját jól,
megismerni.
dalom és etikai értékek. Dr. Lu differenciáltabban
kács József akadémikus szerint az Megkeresik azokat a megegyező
eszmecserén mintegy 15-15 sza mozzanatokat, amelyek főként er
kember vesz részt keresztyén, ille kölcsi téren elősegíthetik, hogy ke
tőleg marxista részről. Többek kö resztyének és marxisták közösen is
zött olyan nemzetközi tekintélyű tevékenykedjenek korunk nagy
szakemberek, mint Paul Poupard problémái megoldásában, mint
bíboros, a Nem-hívők Titkárságá amilyenek a háború és béke, kör
nak elnöke, Jean-Yves Calvéz S. J. nyezetvédelem és társadalmi igaz
(Párizs), René Coste (Toulouse), ságosság.
Eduard Huber S. J. (Róma), Vitto
Szeptember elején a Filozófiai
rio Possenti (Milano) és Nyíri Ta
más. A dialógus marxista résztve Intézet, mint házigazda sajtókon
vői közül kiemelkedő szakemberek ferencián fogja ismertetni a szimV. Garadzsa, a moszkvai Ateizmus pozion részletes programját.

így kezdődött
az európai
keresztyénség
- hol tart ma?
ApCsel
Eredményre vezetett a zsidók
felé megnyilvánuló kompromiszszum? Egy hét múlva az Ázsiából
való zsidók meglátták Pált a
templomban, fellázították a vallá
sos sokaságot és így kiáltottak:
„Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az
ember, aki a nép ellen, a törvény
ellen és a szent hely ellen tanít
mindenütt, mindenkit, sőt még
görögöket is hozott be a temp
lomba...”
Nagy csődület támadt, életve
szélyesen megfenyegették, s csak a
római helyőrség ezredese tudta ki
menteni kezeik közül karhatalom
mal. ..
A kompromisszum Pál és a zsi
dók között dugába dőlt. Az egy
háztörténetben is számtalan példa
bizonyítja, a kompromisszum nem
hozott eredményt. És mégis újra és
újra meg kell próbálni. Van ami
kor sikerül. Isten különös kegyel
me ez.
Izgalmas igénkben az „ezredes”
szerepe. A világi hatalom képvise
lője védelmet nyújt Pálnak.
Nem szeretnék általánosságban
fogalmazni. Személyes vallomást
szeretnék tenni. Lelkészi szolgála
tom mellett egy budapesti vállalat
nál műszaki munkakörben dolgo
zom. Számtalanszor megtapasztal
tam vállalatvezetőségem és mun
katársaim segítségét. Nem csak
személyes életemben, hanem a
gyülekezet felé is. Évekkel ezelőtt
régi kis gyülekezetem temploma
tatarozásánál, lelkészlakás építésé
nél minden segítséget megadtak.

Bármilyen irányból érke
zünk Ceglédre, a város látké
pén egyszerre rajzolódik ki a
református nagytemplom ha
talmas kupolája és az evangé
likus templom hegyes tornya.
A mai Isten-háza a gyüleke
zet második temploma. Az el
ső szerény, toronynélküli épü
let volt, a nagytemplommal
szemben állt (1815-1893), vá
rosrendezési okok miatt ke
rült lebontásra.
Templomunk Török József
Pest megyei esperes lelkészi
szolgálata
idején
épült
1895-96-ban. Sztehlo Ottó
tervező válogatott előző építé
si stílusokból: a templom ka
Halált követelő
pubejárata pl. a román stílus
oszlopbéléses kapuira emlé
zsidók és védelmet
keztet, az égbenyúló torony, a
nyújtó római
hosszú toronysisak a gótika
felfelé törekvését hangsúlyoz
za. A bástyaszerűen kiképzett
21,37-40
homlokzat az építészet nyel
Mint keresztyén és evangélikus lel vén hirdeti a bejárat feletti
kész élek együtt azzal a munkás- felirat igazságát: „Erős vá
osztállyal, amelyet az egyházak
runk nékünk az Isten!”

A berendezés, így az orgo
na (1832) és az oltárkép is az
első templomból került át. Az
oltárkép Jakobey Károly bu
dapesti festőművész alkotása,
a gecsemánei kertben gyötrő
dő Jézust ábrázolja. Mellette
egyik oldalon a fegyveres csa
pat érkezik elfogatására, a
másik oldalon a Mesterüket
cserbenhagyó tanítványok al
szanak.
A ceglédiek a hamiincasnegyvenes években nagy ter
vekkel készültek a templom
építés ötvenedik évfordulójá
ra: az orgonát szerették volna
nagyobbítani, új oltárt és szó
széket építeni, színes ablako
kat állítani. Mindezeket a há
ború megakadályozta. S így
boldog volt a gyülekezet,
hogy 1946. október 31-re a
templomot a kisebb háborús
károk kijavításával újra hasz
nálhatóvá tette, ablakait beüvegeztethette.
Jelen évtizedünk elején há
rom éven át tartó tervszerű
munkával teljes külső és belső
tatarozást nyert templomunk
mintegy 930 ezer forintos
költséggel. Ennek nagyobbik
felét belföldi és külföldi hit
testvéreink, kisebbik felét hí
veink áldozatkészsége biztosí
totta.
Templomunk
megújulva
teljesíti hivatását: otthont ad
a betérőnek. A szélesen elte
rülő alföldi városban ég felé
mutató ujjként hirdeti: iga
zodjatok az Úrhoz, nála örök
hajlékunk van!

zömmel már a múlt században el
vesztettek. Állandó párbeszédben
lehetek munkásemberekkel és ak
kor sem fogják be a számat, ha az
ő nyelvükön elmondom, kicsoda
nekem Jézus Krisztus.
Hazánkban számtalan azoknak
a száma, akik világi munkahelyü
kön sem tagadják meg keresztyén
hitüket. Megbecsült tagjai a társa
dalomnak. Nem keverik keresz
tyén hitüket a marxista ideológiá
val, a hitet a hitetlenséggel. Rájuk
nem fogható, hogy a nép ellen, a
törvény ellen, a szent hely ellen
tanítanak. Nem reakciósok és nem
kerékkötői a fejlődésnek. Éppen
ezért is élvezhetik az államhatalom
védelmét. Persze lehet „zsidó”, me
rev üres vallásosságban élő vagy
megcsontosodott ideológiájú kö
zöttünk a gyülekezetben és a mun
kahelyen egyaránt. Vannak vi
szont mindkét helyen párbeszédre
kész, a megújulást kereső emberek.
Pál hasonlókért járta végig miszsziói útjait.
Lisiás ezredes előtt derült ki,
hogy Pál nem azonos azzal az
egyiptomival, aki néhány nappal
azelőtt fellázította és a pusztába
vezette a szikáriusok négyezer em
berét. Világi munkánkon mérik le
ma is, hogy nem vagyunk lázadók
és elkülönülök. Mi az evangélium
hordozói szeretnénk lenni minden
ember üdvösségére.
Bolla Árpád

A templom belseje

Zíszkaliczky Pál

Foto Kaczur

Evangélikus Elet 1986. augusztus 3.
ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1986. augusztus 3-án

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép,
amelyet örökségfii választott.” Zsoltár 33.12.
VASÁRNAP -„Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődése
met, és bocsásd meg minden vétkemet.” Zsolt 25, 18 (Jn
8,11 - Lk 19, 41-48 - Zsolt 59)
Testi betegségeinkkel hamar orvoshoz fordulunk, gyó
gyulást, segítséget várunk. Részletesen elmondjuk pana
szainkat, a tüneteket. Sajnos nem így teszünk a lelki bajaink
kal. Szégyelljük őket, takargatjuk őket. Igaz van is miért
szégyenkeznünk, mert lelki nyomorúságainkat a bűneink
kel okoztuk magunknak. Ez a zsoltár a gyógyulás lehetősé
gét tálja elénk. Mondjuk el áz Úrnak a mi gyötrődéseinket,
táljuk fel előtte mindazt, ami terheli szivünket, s Jézus
Krisztusért bűnbocsánatot, gyógyulást ad.
t&TFÖ - „Az Úr harcolt értetek.” Józs 23,3 (Jel 5,5 - Róm
11, 1-15 - Jn 7, 25-30)
Visszatekintve egy időszakra (napra, hétre, évre, életre)
sokféle következtetésre juthatunk. Megállapíthatjuk, hogy
ügyesek voltunk, jól dolgoztunk - , megvan az eredmény.
Ez az ige arra figyelmeztet bennünket, hogy az Úr harcolt
értünk. Visszatekintésünk ne legyen hálátlan. Vegyük észre
az Úr segítő, védő szeretetét, akkor is amikor embereken
keresztül jött a segítség, akkor is amikor a szorgos munkám
ra, tanulásomra adta áldását. Legyen nyitott a szemem és
a szivem, amikor visszatekintek és vegyem észre amikor
igéjében harcolt értem, elveszett bűnös emberért a bűnbo
csánattal.
KEDD - „Szeret az Úr ezért nincs még végünk.” JSir 3,22
(Gál 1,4-5 - Neh 4,1-15 - Jn 7,31—39)
Akit nagyon szeretünk, azon másképpen kérjük számon
a mulasztásait, bűneit. Mielőtt ítéletet mondanánk vagy
gyakorolnánk felette, megpróbáljuk jobb útra vezetni. Má
sok rájuk zúduló ítéletét megpróbáljuk feltartóztatni. Isten
is ezt teszi velünk az Ö szeretetével. Jézus Krisztusban
feltartóztatja mindazt amit bűneinkkel magunkra ránta
nánk vagy mások bűne zúdítana nyakunkba. Isten kegyel
me és szeretete minden autós út befejezése, minden nap.
„Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végűn k.”
SZERDA - „Jákob Bételnek (Isten háza) nevezte el azt a
helyet, ahol Isten beszélt vele. 1Móz, 35,15 (Ef 2,22 - 1Kor
10,1-13 Jn, 7,40-52)
Nem csak a templom, a saját otthonom is lehet az a hely,
ahol Isten szól hozzám. Igénkben csupán egy kő jelezte a
templomot. A fontos az az esemény, hogy Isten szól. A fon
tos, hogy az emberek figyeljenek erre a szóra. Ahol Isten

szól, de nem figyelnek rá, hiába,a szép ház, a szép fűtött
templom. Minden hiába ha az Úr szava és oltalma nincs
jelen. Csodálatosabbnál csodálatosabb házakban lakunk,
de otthonná csak akkor válnak idős és fiatal számára, ha
ott az Úr szól és figyelünk szavára. Szeretetével pedig
egymásra.
CSÜTÖRTÖK - „Gyermekek és csecsemők szája által is
épited hatalmadat.” Zsolt 8,3 (Mt 18,10 - Jer 16,14-17 Jn 7,53-8,11). Amikor valamire készülünk tervet készítünk.
Elég erősek vagyunk-e? A családból kinek a segítségére
számíthatunk. így tekintünk a gyülekezetre is. Mi még
fenntartjuk a gyülekezetét. Mi még rendbe teszünk mindent,
de mi lesz ezután. Nem a mi erőnk, pénziink és hitünk tartja
fenn Isten üdvösséget hozó munkáját. O végzi el ezt ben
nünk Jézus Krisztus által. A csecsemőkre úgy tekintünk,
mint akik a mi segítségünk nélkül elpusztulnának. Isten
ilyen gyámolításra szorulókon keresztül mutatja meg az 0
hatalmát.'
PÉNTEK - „Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet
nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket.” Ezs,
42,16 (Jn 8,12 - Jer 7,1-15 - Jn 8, 12-20)
Nagyon sok meglepetés ér bennünket a gyülekezetben.
Egyre gyakrabban olyan emberek kérik a gyülekezet szolgá
latát és érdeklődnek, akiknek a szüleik messze kerültek a
gyülekezet életétől. Nagyszülők, dédszülők még ismerték
az Isten útját. A szüleik azonban más utat jártak és más
utat mutattak nekik. Csodálatos módon, ezen a számukra
ismeretlen úton elindulnak fiatalok. Az Úr vezeti őket,
olyan úton, amit nem tanultak, nem láttak otthon. De
járnak, mert biztos vezetőjük van.
SZOMBAT - „Szövetséget kötök velük, hogy békében
legyenek.” Ez 34,25 (Ef 2,13-14 - Mt 23,34-39 - Jn 8,21-30)
Naponként hallunk és olvasunk kétoldalú szövetségek
ről. Ezek a szövetségek addig érvényesek, amíg mindkét fel
betartja őket. Ha az egyik fél megszegi, akkor a másik fél
sem tartja már önmagára kötelezőnek. Isten, egyoldalúan
köt velünk szövetséget. Szinte ránk erőlteti az O szövetségét. I
A nagy,, a hatalmas keresi a kisebbeket, hogy segítségére I
legyen. Ő akkor is megtartja ígéreteit, ha mi nem vesszük I
komolyan a szövetséget. 0 magára nézve mindig érvényes- !
nek tartja. Jézus Krisztusban újra megkeresett bennünket. |
Pedig erre nem neki, hanem nekünk van szükségünk. Mind
ezt azért teszi, mert szeret minket.
Szabóné, Piri Zsuzsanna

„alkoss jót s jól szeress, szeresd e
népet!
s nem sántikálni fogsz, de szállni
szépen
afenntartó közösség közegében."
Az önzetlenség nem lemondás,
hanem meggazdagodás. Abból a
boldog felismerésből él, hogy a má
sik ember ajándék a számomra.
Nem úgy az enyém, hogy érettem
legyen, hanem úgy, hogy megaján
dékozott vagyok általa. Isten aján
déka, akit megbecsülök, óvom, tisz
telem és őrzöm. Féltve és szeretve.
Mi lenne, és mivé lesz életünk köz
vetlen, legkisebb kerete és fészke, a
család, ha ott életem társa, a gyer
mek, a szülöm nem ajándék volna
számomra. Ilyennek adatott ne
künk népünk is. Közötte a szolgálat
akkor szép, és úgy gyümölcsöző, ha
féltő szerétéiből, az ajándék megbe
csüléséből ered. Ha úgy tekintek a
kitágult világra, az emberiségre,
mint Isten ajándékára, nem termé
szetes törekvés-e, hogy minél job
ban megbecsüljem, mennél többet
adjak, s mennél igazabban szolgál
jam? Nem természetes-e, hogy nem
állok meg a „kenyeret az éhezőnek”
alamizsnálkodásánál, hanem az
existentia-teremtés segítésére tö
rekszem? Az önzetlenség az áldozat
szépségében igaz, s nem a lemondás
kényszerében.
Az önzetlenség nem is lemondás,
hanem éppen ez az igazi keresztyén
magunkratalálás. Nem önmagunk
ból való kilépés, hanem keresztyén
voltunk lényegének felismerése. Té
vedés arra gondolni, hogy az önzet
len ember csupán önmaga megtaga
dását gyakorolja s átveszi környe
zete, embertársai mentalitását, in
dulatait. Azzal éppen nem szolgálná
a másik érdekét. A másik helyzeté
be beleérezni magunkat csak meg
értéshez vezet, de még nem a szol
gálathoz.
Vannak hidegvérű lények, és van
nak melegvérűek. A hidegvérűeknek - béka, kígyó - az a természe
tük, hogy a vérük hőmérséklete al

kalmazkodik a környezet melegé
hez. Iszapban lehűlnek, napon felmelegednek. A melegvérűek - ilyen
az ember is - vére állandó hőfokú,
legyen kívül akár hideg, akár me
leg. Betegség jele, ha felfut a hő
mérséklet, s halál, ha kihűl a test.
Mégis vannak szívükben hidegvérű
emberek. Ezek azok, akik ha szere
tik őket, ők is szeretnek. Ha gyűlö
lik őket, visszagyűlölnek. A gyen
gék között ők is gyengék, nehogy
segiteniök kelljen. Az erősek között
megjátsszék az erőset, nehogy szé
gyenben maradjanak. A keresztyén
embernek a melegvérűek közé kell
tartoznia. Hőmérséklete mindig a
szeretet melege s ereje annak a
Krisztusnak az ereje, aki maga köré
gyűjtötte a megfáradtakat és megterhelteket s nyugalmat adott ne
kik. Aki vihar közepette erős volt
így szólni, mit féltek ti kicsinyhitűek -, aki erős volt hordozni betegsé
geinket és fájdalmainkat s aki a
maga indulatát adta, hogy az legyen
az állandó hőmérsékletünk (Fii
2,5). Erős volt tehát arra, hogy a
másikra nézve éljen.

a Balaton mellett
1986. augusztus 3 -fin
Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) du. 4.
Balatonboglár (ref. templom ) de. 9. Balatonfenyves
(ref. tem plom ) du. 6. Balatoni eile (ref. tem plom ) de.
11. Fonyód (protestáns tem plom ) du. 4. Kapemaum
(Gyenesdiás, Béke u. 57.) de. 9. Keszthely de. 11..
(úrv.), este lel 8. zenés áhítat. Révfülöp du. 4. Siófok
(F ő u. 93.) de. 11. Sümeg (protestáns templom ) du.
fél 4. Zam óidf (A radi utcai terem) du. 4. Zánka de.

II.

E V A N G É L IK U S
IS T E N T IS Z T E L E T
A R Á D IÓ B A N 1986. augusztus 10-én, vasár
nap reggel 7.05 ó ra k o r az evangélikus egyház
fé ló ráját közvetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet:
S ólyom K ároly püspökhelyettes, P a k s.

A másik ember érdeke
Az emberi együttérzés, a másik
ember szolgálata gazdag valóság.
Kinyílik a világ, kitárul az életfel
adatok és szépségek útján járunk,
ha a másik ember szolgálatára köt
jük le életünket. Emelkedett élet
bölcsesség kell ahhoz az együttérzéshez, hogy belegondolhassunk a
másik helyzetébe s ne magunkból
ítéljünk meg másokat, hanem min
denkit a maga helyzetében értsünk
meg, s legyünk és tegyünk a javára.
Ma ezt valahogy úgy nevezik: em
pátia. A költő „ne legyek fontos
magamnak" elve igazi belső kultu
ráltságot kíván. Olyan életet, moz
gást, amely ismeri a közeget,
amelyben jár, s azért él. Garai Gá
bor beteg fiának ép lábat nem ígér,
de szárnyat igen:

Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du.
6. Pintér Károly. Fasor de. 11. (úrv.) M untag A n
dorne, du. 6. M untag A ndom é. Dózsa György út 7.
de. fél 9. (úrv.) M untag Andorné. Üllői út 24. de. fél
l l . Kertész Géza. Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9.
Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Kertész Gé
za. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál.
Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla. Vajda Péter u. 33.
de. fel 12. (úrv.) Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
Szabóné M átrai M arianna. G yarmat n. 14. de. fel
10. Szabóné M átrai M arianna. Kerepesi út 69. de. 8.
Szabóné M átrai M arianna. Kassák Lajos u. 22. de.
11. (úrv.) Reuss András. V ád ú t 129. de. negyed 10.
(úrv.) Reuss A ndrás. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz K atalin. Űjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsé
bet de. 10. Pintém é Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep
de. fél 9. Pintém é Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
(úrv.) Havasi K álm án. Pestlőrinc Szemere-telep de.
háromnegyed 8. Havasi K álm án. Kispest de. 10.
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest
Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de.
10. Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
Bolla Á rpád. Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld
de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fel 11. Szalay T a
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákosbegy de.
9. (úrv.) Inotay Lehel. Rákosliget de. 11. (úrv.) K osa
László. Rákoscsaba de. 9. K ósa László. Rákoske
resztúr de. fél 11. (úrv.) Inotay Lehel.
Bécsikapa tér de. 9. (úrv.) M adocsai M iklós, de.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) M adocsai M iklós, du.
6. (úrv.) Zsigm ondy Á rpád. Torockó tér de. fél 9.
G álát G yörgy. Óbuda de. 10. (úrv.) G örög Tibor.
X II., Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de.
11. Takács József, du. fél 7. Buczolich M árta. Modo
rt u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich
M árta. Kelenföld de. 8. M issura Tibor, de. 11. (úrv.)
Széchey Béla, du. 6 . Széchey Béla. Németvölgyi út
138. de. 9. Széchey Béla. Kelenvölgy de. 9. (úrv.)
Rőzse István. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
Mezősi G yörgy.

Aki a másikra nézve él, az a meg
bocsátó, tehát építő szeretetben jár.
Ez nem elnéző, lagymatag, önma
gát elengedő szeretet, amely meg
engedi, hogy a fejére nőjön a szeretetlenség, hanem olyan szeretet,
amely úgy magyaráz mindent em
bertársa javára, hogy az egyben
késztet és sodor is a jóra. „Jól sze
ress" - idézem újra a költői szót.
Aki a másikra nézve él, az azért érti
meg a maga helyzetében a másik
embert, hogy ezzel jogot váltson ar
ra, hogy számára „erős" lehessen.
Aki a másikra nézve él, az nem
önmagán keresztül szemléli a vilá
got, hanem a világon keresztül látja
önmagát. Embertársait látja, a kö
zösséget, a társadalmat, a gyüleke
zetei, amelynek a számára ajándék
ká kell válnia. Nagy előttünkjáró
ebben Jézus, aki nem tekintette ra
gadománynak azt, hogy Istennel
egyenlő, hanem emberré lett, sze
génnyé lett érettünk, hogy mi az ö
szegénysége által gazdagodjunk
meg...
Koren Emil

„Kölesei május”
A 178 éve szervezett formában hírt, hogy a tegnap még szerető
élő gyülekezet elszigeteltségében - szívével asztalt terítő papné szíve
hisz szomszéd evangélikusok utolsót dobbant, talán éppen ak
100-120 km távolságban élnek - kor, mikor az előző nap örömét
végzi mindennapos szolgálatát a újból átélte. A megrendült gyüle
lutheri reformáció örököseként, kezet virággal halmozta el ravata
képviselőjeként. A távolság és el lát. Virágai Pünkösd ünnepén az
zártság következtében ünneppé, oltárt díszítették, s az ilyenkor szo
eseménnyé lesz már egy-egy igehir kásos tölgylombból készült boltív
dető vendégszolgálata is. Ritkán alig bírta virágsúlyát. Soha még
adatik, hogy az események gyors ilyen szép nem volt a pünkösdi ol
egymásután követik egymást, szin tár. .. S üresen maradt helyére sze
te lélegzetvételnyi időt sem hagyva. rető szívek vasárnapról vasárnap
Ilyen volt az idei május.
ra friss virágot tesznek... Az élet
Lejárt a prebitérium, és a tiszt megy tovább. Május 25-én a nyír
ségviselők egy részének megbízatá egyházi gyülekezet több mint 30
sa. Közgyűlések, jelölőbizottsági tagú énekkara szolgál a gyüleke
ülések után megtörtént az új vá zetben Nagyváti Pál vezetésével.
lasztás. Május 11. az iktatások Magyar László lelkész szolgál a
napja. Szabó Gyula esperes Bozo- délelőtti istentiszteleten és a dél
rády Zoltán esperes-helyettessel utáni hangversenyen is. Tele a
végzi a felemelő szolgálatot. Beik templom, zeng a dicséret, s Hän
tatja: Juhász Gyula gondnokot; del: Halleluja kórusára beleremeg
Harbula Ferenc pénztárost; Balku a szív. Az ének feszültséget old, és
Pál, Balku Vince, Máté Bálint, arra a vallomásra késztet: „Árva
Máté Dezső, Máté Gusztáv, Máté ságunkban jól döntöttünk, amikor
László, Szűcs Gyula, Zavanyi Ká az énekkar betervezett útját lehe
roly presbitereket: Biriki Béla, Mi tővé tettük. Nincs szebb dolog,
ka András számvevőszéki tagokat. mint az Isten dicsérete, s nincs na
Az ünnepi istentisztelet részeként - gyobb feladat, mint ebbe a dicsőítő
Pünkösd előtt egy héttel - több énekbe belekapcsolódni már e föl
mint 70 lélek térdel az Úr asztalá dön, hogy az soha meg nem szűhoz, hogy bűnbocsánatot nyerve, nően, örökké is hangozhassék.”
íme, egy kicsiny gyülekezet, ma
megújult szívvel szolgálja Urát/
Megragadó, felemelő ünnepi alka roknyi nép megszokottól eltérő
májusa, örömével, bánatával, re
lom.
Másnap, május 12-én ez ünnepi ménységével együtt.
érzéseket a harangok zúgása sza
Lábossá László
kítja meg hírül adva a döbbenetes

if iS

w

i

HÍREK

Kisebb lelkészhiány Finnországban
A finn evangélikus egyházban valamivel több, mint 2000 teológiát végzett
alkalmazott dolgozik. Ezek közül gyülekezeti parókiális szolgálatban mintegy
1400 lelkész szolgál. A többiek intézeti, egyesületi és hitoktatói munkát végeznek.
A hitoktatók nagyobb része teológiát végzett nő (lektor). Finnországban a teoló
giát végzett nőket jelenleg még nem szentelik lelkésszé.
Annak ellenére, hogy évente átlagban 75 új lelkész indul szolgálatba, országos
átlagban 77 lelkészi állás betöltetlen. Legnagyobb a hiány a porvooi svéd nyelvű
kerületben, azután a kuopioi, s az oului kerületben. A finn egyház elég hosszú ideje
küzd lelkészhiánnyal, de ebben az évtizedben jelentős javulást várnak, különösen
ha megindul a helsinki és a turkui egyetemek mellett a Joensuuba tervezett
lelkészképzés is.

A keszthelyi templomban
(Deák Ferenc u. 20.)
augusztus 3-án vasárnap este
fél 8-kor
egyházzenei áhítat lesz.
Orgonái:
LÖRINCZ KATALIN
orgonaművész
Műsoron:
Zippoli: Offertorio e Elevatione
Daquin: Noéi
Bach: G-dúr Fantázia
Händel: Largo
Stanley: Trumpet voluntary
Bach: d-moll toccata és fúga
Hidas: Szonáta II., III. tétel
Igét hirdet
Véghelyi Antal
lelkész
A belépés díjtalan!

S z e n th á ro m sá g u tá n i 10. v a s á rn a p o n az
o ltá rte rítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let o ltá rí igéje: L k 19, 4 1-48; a z igehirdetés
alapigéje: H a b 2, 1-4.

A Bécsikapu téri templomban
augusztus 10-én, vasárnap du.
6 órakor egyházzenei áhítat
keretében a VANTAA-i
(Finnország) Marionetti
kamarakórus és a Gaudium
kamarakórus énekel.
Vezényel: Aija-Leena Ranta és
Táborszkyné Ruthner Judit.
Igét hirdet: D. Koren Emil

Göllner László

IM Á D SÁ G A BÉKÉÉRT

„L egyen g o n d o d rá , hogy teljesítsd a z t a
sz o lg álato t, am ely et á tv e tté l a z Ú rb a n !” 946. decem ber 8 -án, a bicskei gyülekezet fel
ügyelői tisztéb e v aló b e ik ta tá s a k o r h a n g z o tt
ez az ige a kolosséi levélből. E lő tte is, d e
a z ó ta tu d a to s a n végzi G ö lln e r L ászló - m o st
m á r n y u g d íjas gyógyszerész - d e ak tív hívő
k én t m in d a felügyelői, m ind a k á n to ri szol
g á la to t A m essziről já r ó lelkésznek v an
ugy an k u lcsa a tem p lo m h o z, d e évek ó ta m ég
egyszer sem k ellett h aszn áln ia, m e rt a z istentisztelet kezdési id ő p o n tjá ra a tem p lo m m in 
dig n y itv a v a n , a z o ltá r és sz ó szék az egyházi
év ren d je sz erint felöltöztetve, hidegben villan y su g á rz ó k te m p erálják a h őm érsékletet.
A z a u tó b ó l k ilép ő lelkész re n d sze rin t a tem p
lo m e lő tt ta lá lja , a m in t tisztítja a lépcsőket,
vagy sepri a h a v a t. A z o n n a l kéri a z é nekszá
m o k a t, kiteszi, m ajd siet a k a rz a to n lévő
h a rm ó n iu m h o z (az o rg o n a a h á b o rú so rán
te m p lo m o stu l leégett), d e m ielő tt leülne,
m eghúzza a h a ra n g o t: h a d d h a llják m inél
tö b b e n , hogy evangélikus istentisztelet kez
d ő d ik . M ia ty á n k idején ú jra m eghúzza: h á t
h a valak i te m p lo m o n kivül lévő egy ü tt
m o n d ja a gyülekezettel. A lelkész, h a valam i
o k n á l fogva n em tu d ja ellátn i a szolg álato t,
ő készül és k o m o ly felelősséggel h ird eti a
jó h írt, m e rt isten tisztelet n em m a ra d h a t el
sem h elyben, sem a sz ó rv á n y o k b a n .
N e m csak h aran g sz ó v al h ív o g a t, h an em
felkeresi o tth o n u k b a n is a m egkeresztelt
gyülekezeti ta g o k a t. H a kell, ta n ít gyerm eke
k e t és fe ln ő tte k e t eg y a rá n t. „ H b b b y ja ” , hogy
rendszeresen érd ek lő d ik : van-e B ibliája és
olvassa-e? E lk é pzelhetetlennek ta rtja , h a v a
la k i e v an g élik u sn ak m o n d ja m a g á t és nem
o lv a ssa , nem ism eri a B ibliát. E m indenes
sz o lg á la tb a n h ü se g ítő tá rsa felesége, akivel
e g y ü tt felelősséggel és im ád sá g g al h o rd o zzák
nem csak a gyülekezet család ját, hanem Isten
e lő tti félelem ben nevelték négy gyerm eküket
is, a k ik a z o rsz á g k ü lö n b ö z ő részein h a so n 
ló a n a k tív tag ja i valam ely gyülekezetnek.
M é g a n n y it: gyülek ezetü n k ö n kivül ugy an 
ilyen szeretettel segítenek - h a szükséges, a
re fo rm á tu s testvé regyház nak is.'
É lete titk a ? B enne v a n a b e ik ta tó igében:
a z Ú R B A N . A z élő Jé zu sh o z k ö tö tte n . H á lá 
b ó l K risz tu s önfeláld o zó szeretetéért. N em
fizetésért, vagy k ö sz ö n etért. Ú gy m o n d ja,
ju ta lm a az, h a , és a m íg sz olgálhat. M é g m i
e lő tt elhangzik a z Ö rö k G a z d a a jk áró l: „ke
vesen h ű v o ltál, so k ra bízlak e z u tá n ...” h a
nem is v á ija , m i is m eg k ö szö n jü k neki és
m in d en ek e lő tt Isten n ek , a m ié rt v a n h a ta lm a
a tő le e lp á rto lt e m b e rt m egállítani az életú to n és így b e állítan i o rszág a sz olgálatába!

ifiü l

Az Egyházközi Békebizottság
em lékezetes , felhívása nyomán
augusztus 9-ról 10-re virradó éj
szaka több helyen tartanak orszá
gosan is közös ökumenikus imád
kozást és elcsendesedést, az
atom háború pusztító rémének el
hárításáért, a leszerelésért, az em 
beriség boldog, békés életéért és
jövőjéért.
Budapesten a Gorkij fasori ref.
tem plom ban este 18 órától 21
óráig, a Bocskai úti evangélikus
tem plom ban pedig 21 órától 24
óráig várják a gyülekezetek tagja
it, a fiatalokat, minden érdeklődő
testvérünket.
„Tartassanak
könyörgések,
imádságok, esedezések minden
emberért... minden méltóságban
levőkért, hogy csendes és nyugo
dalmas életet éljünk..!'

H im 2,1-2
Szeged
A szegedi gyülekezet élete 1986 első
félévében mozgalmas volt. Január 12én a gyülekezet „tizenévesei” a felnőt
tek számára is megismételték a Kará
csonykor bemutatott betlehemes játé
kot, felidézve az új év kezdetén is a
szeretet ünnepének melegét és fényét.
Február 26-ától kezdődően egyhetes
böjti csendes hét volt Marschalkó Gyu
la és Zászkaliczky Pál lelkészek szolgá
latával. Március 23-án a gyülekezet
énekkara - a mindig lelkes és fáradha
tatlan Kérges Albert énekkarvezető
irányításával - előadta Bach 135. kan
tátáját, és ugyanezt a napot öt felnőtt
fiatal „soron kívüli” konfirmációja tet
te emlékezetessé. Április 10-én a gyüle
kezet anyagi áldozatvállalásával és
Trajtler Gábor egyházzenei igazgató
felügyelete mellett végzett renoválásifelújítási munka eredményeképpen
megtörtént a templom régi orgonájá
nak felújítása és az új, ismét tiszta han
gon zengő orgona átadása. Április 19én a gyülekezet énekkara részt vett a
kiskőrösi énekkari találkozón. Május
18-án, Pünkösd ünnepén került sor az
új presbitérium és a gyülekezet tisztségviselőinek ünnepélyes eskütételére és
beiktatására Ribár Jánosnak, a gyüle
kezet lelkészének szolgálatával. Áz új
presbiterekkel együtt megújították hű
ségesküjüket a régi, idős koruk miatt
aktív tisztségüktől megváló „tisztelet
beli presbiterek” is. Ugyancsak Pün
kösd ünnepe adott alkalmat a két nagy
szegedi protestáns gyülekezet: a refor
mátus és evangélikus gyülekezet ha
gyományos találkozójának is. Ez a va
lóban „pünkösdi találkozó” a régi re. formáció emlékünnepéhez kötött talál
kozások friss, megújított formája volt.
A közös istentiszteleteiydr. Bartha Ti
bor Szeged Kálvin téri ref. lelkész szol
gált igehirdetéssel, az evangélikus
énekkar Bach 2. kantátáját adta elő és
dr. Veress László református főgond
nok művészi orgonajátéka és Ribár Já
nos evangélikus lelkész szóbeli megem-.
lékezése a jubiláló Gárdonyi Zoltán
munkásságát idézte.

MEGHÍVÓ
1986. augusztus 2-án, szombaton
délelőtt 11 órakor a kajárpéci
evangélikus templomban
DR. NAGY GYULA püspök
ünnepi istentisztelet keretében
lelkésszé avatja
M itykó Andrást.
A gyülekezet minden érdeklődőt
szeretettel vár!

Halálozás
Nemes Attiláné, Szabó Lilla Panna
gyógypedagógiai tanár élete 43. évében
1986. július 7-én hosszan tartó, türe
lemmel viselt betegség után elhunyt.
A győr-nádorvárosi köztemetőben júli
us 14-én temettük el a családi sírboltba
tavaly meghalt kisfia mellé. Az el
hunytban Dr. Szabó József ny. püspök
és felesége leányukat gyászolják.
„Elég néked az én kegyelmem...”
(2Kor 12,9)
Jún. 9-én búcsút vett a veszprémi
gyülekezet 78 éves felügyelőjétől, dr.
Markó Frigyestől, aki 15 éven át példa
mutató hűséggel végezte szolgálatát.
Utódául a gyülekezet megválasztotta
és beiktatta dr. Weltler Jánost s vele 3
új presbitert: Ferenczy Elemér, Martin
Lajos és Vigh István testvéreket. A tá
vozóra s a kezdőkre Isten áldását kér
jük. A beiktatást Horváth József espe
reshelyettes végezte.
Balogh Géza 1986. július 12-én, hoszszantartó betegség után, 68 éves korá
ban meghalt. Temetése Hegyfalun volt,
július 14-én nagy részvét mellett. Sírjá
nál Solymár Gábor sárvári lelkész hir
dette a vigasztalás igéjét.
Apróhirdetés
Madéra hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341
Német nyelvű, modem teológiai
könyveket tovább adnám ajándékba,
illetve kedvező áron. Tel.: Budapest 6868-93.
26/172 kertésztechnikus élőhitű ref.
elvált fiatalember megismerkedne kor
ban, családi állapotban hozzáillő ha
sonló adottságú ev. hölggyel, aki hűsé
ges társa lenne egy boldog, kiegyensú
lyozott házasságban. Szeged környéki
ek bemutatkozó levelét várom a „Élet
re szóló szövetség” jeligére a kiadóhi
vatalba.
Értesítjük a Lelkészi Hivatalokat
é s megrendelőinket, hogy a Saj
tóosztály Július 1-től augusztus
31-ig iratterjesztési szünetet tart.
A szünet idején a készpénzért tör
ténő eladás zavartalan. A július 1.
után érkező megrendeléseknek
csak szeptember 1. után tudunk
eleget tenni.
SAJTÓOSZTÁLY
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„Látni akarjuk Jézust!”
- Gunnar Stálsettnek, az LVSZ főtitkárának igehirdetése
a budavári templomban, 1986. június 8-án Alapige: Jn 12,20-26
II. befejező rész
A pszichológusok tudnak az
úgynevezett „testnyelvről”, azaz
hogy egyes dolgokat szavakkal,
másokat viszont mozdulatokkal
fejezünk ki. Más a boldogság kife
jezése kitárt karokkal, és más szo
rosan keresztben a mellen. Az egy
ház „testnyelve” gyakran ellent
mond annak, amit hirdet. Ezért
nem csoda, ha az emberekhez nem
jut el az üzenet: az evangéliumot
nem hallják meg, mert nem látják.
Ha az emberek ma is az egyházhoz
fordulnak, és azt mondják: „Látni
akarjuk Jézust”, ezzel azt fejezik
ki: látni és nemcsak hallani akar
ják. Rajtunk a sor, hogy Jézust
megmutassuk. Jól jegyezzük meg:
Jézus szavai itt, ebben az összefüg
gésben szenvedésére és halálára
mutatnak. A búzaszem egyszerű
búzaszem marad, hacsak nem ke
rül a földbe és el nem hal. Ha azon
ban meghal, sokszoros termést
hoz. Ha valaki szereti az életét,
elveszíti. Ha valaki gyűlöli az ő
életét e világon, örök életre őrzi
meg azt.
Mit jelent ez? Először is azt,
hogy Jézus rámutat a saját, szolga
ként való szerepére. Másodszor:
hajlandóknak kell lennünk, hogy
feladjunk mindent, ha a helyzet
úgy kívánja. Jézus biztosan nem
azt mondja, hogy nem kell tisztel
nünk vagy éppen szeretnünk saját
magunkat, mint személyt és embe
ri lényt. Amit mond: ha nekünk a
saját életünk, a saját jólétünk, sike
rünk a legfontosabb ebben a világ
ban, akkor elveszítjük az életet.
Hogyan? Elszigeteljük magunkat
más emberektől, és nem tapasztal
juk meg az élet teljességét. Az em
ber társas lénynek lett teremtve.
Óvakodnunk kell a keresztyén hit
és élet individualista értelmezésé
től. Igénk arra emlékeztet, hogy
együtt vagyunk embertársainkkal,
egymásnak kölcsönösen szolgálva.
Jézus ezt mondja: ha valaki ne
kem akar szolgálni, kövessen en
gem. Az igehirdetők gyakran így
mondják: aki követni akarja Jé
zust, annak szolgálnia kell őt.
Mind a kettő igaz. Az út azonban,
amelyet Jézus ebben az igében
elénk tár, szolgálatunk természeté
ről beszél: aki szolgálni akarja őt,
annak az ő útját kell járnia, az
emberekért és az emberek között.
Krisztust szolgálni azt jelenti: kö
vetni őt, amikor karját irgalommal
kitárja, és igaznak, szabadnak,
bűnbocsánatot nyertnek nyilvánít
ja a bűnöst. Testvérek, legyetek
jókedvűek! Bűneitek meg vannak
bocsátva! Krisztust szolgálni azt

jelenti: táplálni az éhezőket, gyó
gyítani a betegeket, szabadon bo
csátani az elnyomottakat, megta
lálni az eltűnteket, megerősíteni a
lankadt kezeket és a megroskadt
térdeket, elkötelezni magunkat a
béke és igazságosság cselekedetei
re. Amikor Jézus megtudta, hogy
a görögök látni akarják őt, vilá
gossá tette, hogy az út, amelyet
mutat nekik, a kereszt útja. Végül
is nem a halálról beszél. Hanem az
életre, a halál révén szerzett győze
lemre mutat.
Az egyháznak is az a hivatása
ma, hogy megmutassa, kicsoda Jé
zus, szavakkal és tettekkel járván
az ő útját.
A közelmúltban Zimbabwéban
tettem látogatást, és az ország ve
zetőivel folytatott beszélgetésből
megtudtam, hogy az egyháznak
van szerepe ebben a marxista ál
lamban, mivel a felszabadító harc
idején a nép mellett állt.
Hasonlókat hallunk azoktól,
akik ma Dél-Afrika felszabadítá
sáért küzdenek: az egyház, hacsak
nem hajlandó az emberekkel a ha
lál árnyékának völgyében járni,
nem várhatja el, hogy ezekkel az
emberekkel feltámadásuk napján
is együtt legyen.
Salvadorban
megtanultam,
hogy az egyháznak, ha a nép egy
háza akar lenni, oda keU mennie,
ahol a nép található. Itt tanulja
meg az egyház, hogyan lehet ma
Jézust látni, nemcsak hallani!
Akkor, amikor az egész világot
a félelem, az atomháborútól való
leírhatatlan rettegés tölti el, sokan
fordulnak az egyházhoz útmutatá
sért, erkölcsi tartásért, olyan
iránymutatásért, amely a jövendő
nemzedékeknek is reményt ad. Az
egyháznak az a hivatása, hogy
Krisztusra, mint a Békesség Feje
delmére rámutasson; nemcsak
úgy, hogy beszél róla; hanem úgy,
hogy utat mutat a békesség felé.
A megbékélés és együttműködés
minden cselekedete híd és jelzőtáb
la a békés jövendő felé vezető
úton.
Jézus ezt mondja: „Ha valaki
nekem szolgál, azt megbecsüli az
Atya.” Ne felejtsük el ezt akkor,
amikor bírálják azokat, akik rá
mutatnak az egyház szolgáló sze
repére. Az egyház ne arra töreked
jék, hogy jjűndenki szeresse; és a
szavak világába se vonuljon vissza.
Egy dolog legyen fontos az egyház
számára: az, hogy Isten megbe
csülje, mert szavakban és tettekben
Jézust követi a szolgálat útján.

A nagy múltú gyülekezet első női lelkésze

Egyházaskozári gyülekezetünk
ünnepe
A Tolna-Baranyai dombok kö
zött szelíden meghúzódó község.
Egyetlen torony emelkedik a szé
pen rendben tartott házak és ud
varok fölé, az evangélikus temp
lom tornya. Körülötte gyülekezik
a nagy kiterjedésű szórványgyülekezet népe. Július 12-én délután
3-kor zúgó harangszó kíséretében
vonulnak a templomba elöl egy
kis csapat Luther-kabátos lelkész,
majd a gyülekezet presbitériuma,
hogy -beiktassák a nagy múltú
gyülekezet első női lelkészét, Kos
kai Erzsébetet. Az iktatás szolgá
latát Sólyom Károly esperes, püs
pökhelyettes végezte, a 73. Zsoltár
28. verse alapján hirdette Isten
igéjét. Isten közelségében élő lel
kész legyen mindig, mert akkor
tudja az igét jól hirdetni, akkor
lesz igazán pásztora a gyülekezet
nek, akkor lesz közel az emberek
hez a gyülekezetben, de azon kí
vül is és akkor lesz igazán áldott a
szolgálata.
Az iktatás szolgálatában az es
peresnek Kráhling Dániel és Vértessy Rudolf szomszéd lelkészek
segédkeztek.
Koskai Erzsébet beköszöntő
igehirdetése lelkes tanúskodás volt
a szolgálatról és a hitről, ami vezeti
életében.
Az ünnepélyt a szülőváros, Kis
kőrös gyülekezeti énekkarának és

a kozári gyülekezeti énekkar ked
ves szolgálata színesítette.
Az iktatás után díszközgyűlésen
hangzottak el a köszöntések. Ezek
sorában Kráhling Dániel az egy
házmegyei lelkészi fraternitás ne
vében, Luptákné Hamvay Mária a
szülőföld és a kiskőrösi gyülekezet
nevében, Petten Imréné a pécsi
gyülekezet, három asszony a kozá
ri gyülekezet nevében köszöntöt
ték az új lelkésznőt és adtak át
ajándékokat és virágokat. Végül
Sólyom Károly püspökhelyettes a
beteg dr. Káldy Zoltán püspök és
az egyházkerület nevében kívánt
áldást a gyülekezetre és az új lel
készre.
A közgyűlés után minden jelen
lévőt szeretettel hívott az egyhá
zaskozári gyülekezet a lelkészla
kásba, ahol a gyülekezet asszonyai
kínálták meg a vendégeket étellel,
itallal, kedves közvetlenséggel.
A kiskőrösi autóbusz indulása
bontotta meg az együttlétet, ami
kor is egy igen kedves és szép ünne
pély emlékével tért haza a vendég
sereg.
Sokak szívében volt ott a jó kí
vánság, hogy ezt a nagyszerű indu
lást áldott és gyümölcstermő gyü
lekezeti szolgálat kövesse.
Isten lelke munkálkodjon az
egyházaskozári nagy szórványban.
m-y-

G o e th e

A z öröm
A forrás körül csábos
szitakötőcske szálldos,
boldoggá tesz nagyon;
hol sötét, hol világos,
rhint a kaméleon,
hol rőt, hol kék,
hol kék, hol zöld;
de jó közelről néznem
szép színeit a fényben!
Surran, lebeg, sosem pihen!
Mégis, leül egy fűcsomóra.
Itt van velem! Itt van velem!
Most jobban megnézem színét,
s látom: komor, szomorú kék így jársz, örömeid szétboncolója!
Fordította EÖRSI ISTVÁN

(Fordította: Szentpétery Péter)

Kecskemét

R ozsdásodó félhold
Ki volt „az édes haza” igazi el látták. Még akkor is, ha két tábor
lensége? A török vagy a német? ra szakadva testvér testvér ellen
Egyidőben kerültünk velük köze fogott kardot, hol török segítség
lebbről történelmi kapcsolatba. gel a német, hol német oldalon a
A török másfél évszázadon keresz félhold ellen. Nemzeti tradícióvá
tül gyötörte népünket, a Habs- vált a százötven év alatt ez a fajta
burg-német uralom kereken négy küzdelem, nevet is kaptak egymás
száz évig tartott. Melyikkel jár sal szembenálló őseink: kuruc, la
tunk volna szerencsésebben a mo banc. Később, a 18-19. században,
hácsi dráma után? Ha sikerül a miután a török birodalom gerince
török impériumnak hatalmát ki megtört, egy ellensége maradt a
terjeszteni az egész országra,, vagy hazának, a német. E századok fé
ha a Habsburg németek Nándorfe nyesítették meg azután a kuruc ne
hérvárnál megvetik lábukat és vet és magatartást. Azt azonban
ezáltal az ország uralmuk alá ke világosan látnunk kell, hogy akár
rül? Megoszlanak a válaszok ezek kuruc, akár labanc mundérban
re a kérdésekre. Tábora van azok folyt az egymás elleni küzdelem,
nak, akik nemzeti tragédiánkat „az édes haza” eszméje lebegett
egy tőlünk minden tekintetben ide szemük előtt. A kereszt és a félhold
gen, keleti birodalom hódításában segítségét ezért az egy ügyért vet
és a hódoltsági területeken beveze ték igénybe.
Azt is tudnunk kell, hogy mind
tett eljárásokban keresik. Nem ki
sebb azok tábora sem, akik sor két birodalom - a Habsburg és a
sunk rákfenéjét-a Habsburg hata török - politikájában és ideológiá
lomban vélik felismerni és szörnyű jában nem szerepelt egy közép
képet festenek hazánkról, ha az európai szabad, független állam.
német uralom alatt nyög. Van az A török táylati tervei rendre itt a
után egy harmadik nézet is, s talán Duna-medencében törtek meg, a
ez közelíti meg leginkább az igaz német koncepció pedig nagyjából
ságot: a magyarság számára a tö úgy festett, hogy hazánk, a „felper
rök és a német egyaránt átok volt. zselt föld” legyen a hadszíntér,
Két malomkő között őrlődött „az ahol Nyugat védelmét el lehet lát
édes haza”.
ni. S ha e? a „hadszíntér” netán
A kortársak, vagyis a 16-17. távolabb tolódik, mondjuk a Bal
században élt őseink legalábbis így kán irányába, ez mit sem változtat

Magyarország status quo-jan a bi
rodalmon belül. Pontosan érezték
és tudták ezt a 16-17. század ma
gyar politikusai, az erdélyi fejedel
mektől Thökölyig bezárólag.
Ezek a kérdések most, hazánk és
Buda háromszáz éve történt felsza
badítása kapcsán újra elemi erővel
törtek fel. Történészek, hadtörté
nészek, politikusok, szociológusok
vallatják a letűnt századokat, va
jon rejtenek-e még dolgokat, ame
lyek közelebb visznek az igazság
hoz. Forgatom Nagy László: A tö
rök világ végnapjai Magyarorszá
gon című hadtörténeti elemző mű
vét. (Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.)
A testes könyv mint olvasmány is
rendkívül lenyűgöző. Tárgyilagos
sága valósággal meglepő. Nagy
László nem esik áldozatul a nem
zeti elfogultságnak, annak sem,
hogy történészeink az idők során
hányszor estek a szubjektivitás kí
sértésébe, s milyen beállítottság
alapján közelítették meg a török
német kérdést. A katona szemével
vizsgálódik, s a stratéga ösztönével
boncolgatja a csatát, háborúk bo
nyolult helyzeteit. A korabeli do
kumentumok, emlékiratok kriti
kus elemzője. És noha a háborúk
nak, csatáknak szabályai vannak pénz, hadsereg, felszerelés, után
pótlás, képzettség, harci kedv, ka

Igaz, leltárt csak év végén szok zösségben, hanem keresztyén hi
tunk tartani. Én most „félidőben” tükben is megerősödnek. S ma már
leltározom fel az elmúlt időszak lassan azok lesznek ezeken a kon
tapasztalatait. Leltárom eredmé ferenciákon az előadók, akik 4-5
nyét megosztom másokkal is - hát esztendővel ezelőtt mint egy-egy
ha „egymás tapasztalata által épü ifjúsági konferencia résztvevői itt,Gyenesdiáson kaptak elhívást a
lünk”.
Leltározásomat öt helyhez és lelkészi szolgálatra.
És végül, július 12-én véget ért
időponthoz kötöm. Éspedig: 1986.
április 20. Kiskőrös, országos az idei első kántorképző tanfo
énekkari találkozó, május 11. Cell- lyam Foton. Most nyilvános vizs
dömölk, országos Berzsenyi ga helyett a fóti gyülekezet templo
ünnepség. Május 20., Orosháza, mában gyűlt össze a tanfolyam
200 éves templomjubileum. Július résztvevőinek népes csoportja,
10., Gyenesdiás, ifjúsági konferen szülőkkel, lelkészekkel, előadók
cia és július 12., Főt, kántorképző kal együtt. Úrvacsorái istentiszte
let keretében arról adtak számot a
tanfolyam záró istentisztelete.
Kiskőrösön a nevezetes templo mindenütt jelenvaló Isten színe
mot ezen a vasárnapon a helyi gyü előtt, hogy mennyit erősödtek a
lekezeten kívül az ország különbö zeneelmélet és zenetudás mellett
ző vidékéről odaérkezett kórusok hitükben. Csillogtak a szemek s ott
tagjai töltötték meg. Felemelő volt térdelt az oltár előtt kicsi és nagy,
nézni - és hallgatni - ezeknek a a kezdő egyházzenész és az orgo
képzett s kevésbé képzett gyüleke nista, szülők és gyermekek, lelké
zeti énekkarok bemutatkozását. szek és híveik. Igazi közösség, cso
Egyben minden kórus képzett, és dálatos nyári nap, bűnbánó gyüle
pedig abban, hogy Isten dicsőségé kezet: s mindez Isten kegyelméből.
re végzik énekkari munkájukat, S 65 szívből szállt az ének: Az Úr
szolgálatukat. Ez a találkozás nem csodásán működik...
Orosházától-Celldömölkig,
fesztivál volt mai értelemben, ha
nem Istent dicsőítő, hitben elmé Gyenesdiástól-Fótig. Ez az én lel
lyülő szolgálat. A cölöpökre épí táram „bevételi” oldala. Bizonyára
tett kiskőrösi templom „belereme más számvetésében más helyek és
gett”, amikor a több mint négyszáz alkalmak kapnának helyet. S míg
tagú egyesített kórus megszólalt. a magam leltárát állítgatom össze,
A celldömölki templomunk nem eszembe jut még valami, ami „vé
tartozik a „kis”, falusi templomok letlenül” kimaradt a számadásból.
kategóriájába. Május 11-én, egy A Teológiai Akadémia tanévzáró
házunk egésze - ha képletesen is - ünnepén jelen voltak azok az
jelen volt e templomban, hogy fejet „öregdiákok” is, akik negyven esz
hajtson az evangélikus Berzsenyi tendővel ezelőtt végeztek. Közü
művészete, embersége és hite előtt. lük az egyik beszédében azt mond
Kemenesalja „fővárosa” testvéri ta, hogy amikor ők indultak a szol
vendégszeretettel köszöntötte az gálatba, akkor egyházunk is a
ideérkezőket. A nyarat idéző má nullponton volt.
S ma hol állunk? A „nulla”
jusi vasárnap szép hátteréül szol
gált a múltját megbecsülő, értékeit pontra már csak a régiek emlékez
megőrző, ugyanakkor a mában élő nek. Mi, a mai egyház, már na
és szolgáló egyházunk ünnepségé gyon messze vagyunk ettől a pont
nek. Új színfolt volt ez a Berzsenyi tól. A most végzett teológusok
ünnepség egyházi életünk színes negyven év múlva majd úgy emle
gethetik szolgálatba lépésük idejét,
palettáján.
Az orosházi templom 200 éves. hogy akkor énekkari találkozók
Fehér homlokzatán a fekete betűk voltak, Berzsenyi-emlékünnepségmesszire hirdetik, hogy „Erős vár re jött össze egyházunk népe,'
a mi Istenünk”. A régi faluból mo templomokat tataroztak, ifjúsági
dem város született az elmúlt konferenciákat rendeztek és Foton
negyven esztendőben. S a Zombá- folyt a kántorképzés.
S amikor ideérkeztem leltárké
ról valamikor idemenekült néhány
evangélikus csálád mai utódai zsú szítésemben, eszembe jutott egy
folt templomban adtak hálát, hogy szó, amit ma néhányan egyházunk
mindeddig megsegítette őket az mai életére vonatkoztatva használ
Úr. Ez az ünnep szép hitvallása nak, s ez a szó a „válság” szava. Ha
volt ennek az alföldi gyülekezet mindezeket egyházunk válságjelé
nek. A szépen rendbe tett templom nek tekinti valaki, akkor ott azt
pedig a mai gyülekezet áldozat- kell megvizsgálni, hogy vajon nem
jutott-e válságba az illető hite, a
készségét hirdeti.
Ezen a júliusi napon már a har Krisztusba vetett reménysége.
madik országos ifjúsági konferen Mert Isten az elmúlt 40 esztendő
cia, mintegy 60 fiatal énekétől, ne ben is sok lehetőséget adott egyhá
vetésétől s csendességétől volt zunknak, és egyházunk élt is ezek
„hangos” Gyenesdiás. Ézek a fia kel a lehetőségekkel.
Mert nem biztos, hogy egyesek
talok tele voltak koruk tempera
mentumával, a gitármuzsika szere- azért zátják negative leltárukat,
tetével, de tudnak el is csendesedni mert nincs mit lajstromba venniök.
az ige mellett. A közismert gyenesi Lehet, hogy azért, mert nem látták
fenyősor, a „Kapi” megszépült eléggé tisztán azt, aki előttünk jár,
kertjében sétáló és beszélgető fiata Jézus Krisztust.
Karner Ágoston
lok nemcsak az egymással való kö

tonai morál stb. reáliái szükségel
tetnek hozzá -, Nagy László figyel
me kiterjed az etikai életre is.
A költészet iránti érzékét bizonyít
ja, hogy számos kuruc, labanc históriás éneket közöl.
Kötetében bepillantást nyerhe
tünk a 17. század enervált, deka
dens török világába, de ízelítőt ka
punk az óvatos, bizalmatlan, szá
mító és önző Habsburg-politikából is és azokról a magyar vitézek
ről megkapó leírásokat, akik akár
német szolgálatban küzdenek a tö
rök ellen, akár önálló hadtestként
megszerveződve és szakítva Thö
köly mozgalmával részt vesznek a
magyar főváros, Buda és az ország
felszabadításában. Az „édes haza”
ügyében legalább 15 000 magyar,
kuruc és labanc vitézkedik az ost
romnál és a harcok mezein. Cáfol
va ezáltal azt a bécsi propagandát,
hogy Buda és az ország felszabadí
Presbitérium-iktatás, Kecskemét 1986
tása nemzetközi, de legfőképpen
német akció volt és ezáltal eljátA kecskeméti nagy szórványgyülekezetben a pünkösdi isten
szottuk a hazához való jogunkat.
Nagy László kötete mindezekre tiszteleten iktatta be a gyülekezet esperes-lelkésze az újabb hat
fényt derít. A másfél évtizedes há évre munkába induló presbitériumot. Tizennégy új taggal egészí
ború, Bécs ostromától a karlócai tették ki a testületet, melyben a tisztikarral együtt most már 42-en
békekötésig (1683-1699) egy hal
szolgálnak a negyed megyényi területű gyülekezetben. Az igehir
latlan izgalmas könyv lapjain ját
detés
alapján a Szentlélek ajándékáért könyörögtek: a szívnek
szódik le. Ajánlom mindazoknak,
erős
hitéért,
feddhetetlen szent életért és a szeretet gazdagságáért.
akik szeretik a haza történetét.
R. P.
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Hogyan nevezte magát Jézus?

A z igazi szőlő tő
Ha a zöldségbolt kirakatá
ban pillantjuk meg, ritkán gon
dolunk arra, hogy a szőlőnek
milyen sok fajtája létezik. Ben
nünket persze inkább az érde
kel, hogy anyutól pénzt kap
junk, ás a gyönyörű fürtök egyi
ke minél hamarabb a birtok inkban legyen. Akik közületek falun élnek, tudnák elmon
dani, hogy milyen sokféle szőlő
terem. Vannak olyanok is, ame
lyeket ritkán, vagy egyáltalán
ziem árusítanak üzletekben.
Ezekből nagyon finom bor ké
szíthető. Másokat viszont vétek
lenne italok készítésére fel
használni. Ilyenek pl. a cseme
ge- vagy étkezési szőlők. De
esetleg hallottatok már a Nova-borról is. Olyan szőlőből ké
szítik, ami nemcsak értéktelen,
hanem kimondottan veszélyes.
Boltban nem találkozhattok ve
le, mert az igazi kereskedő so
se vásárolná meg. Bora, ha so
kat isznak belőle - mérgező,
pedig fürtjei kívülről nem sok
ban különböznek más fajtáké
tól. Minden azon múlik, milyen
szőlőtőből táplálkozik a veszsző.
Jézus ma így szólít meg ben
nünket: Én vagyok az igazi sző
lőtő. Az ő korában az emberek
könnyen megértették ezt a kije
lentését. Egy gyönyörű kép élt
a zsidók képzeletében. Magu
kat a szőlőhöz hasonlították, s
úgy gondolták, hogy ők az Is
ten kertjében a legértékesebb
szőlőtőke. Életük jó „gyümöl
cseit” U ruknak-a kert Gazdá
jának, és saját nemes, kiválasz
tott voltuknak tulajdonították.
Jézus azonban arról beszélt
nekik, hogy nagyon tévednek,
ha saját kiválasztottságukban,
tökéletességükben - vagyis
önmagukban - bíznak. Nem a
zsidó nép az igazi szőlőtő, ha
nem maga Jézus személyesen.
Ha valaki nem rá építi az életét,
nem belőle táplálkozik, akkor
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rossz tőkén él, s így csak rossz
gyümölcsöt teremhet - az ilyen
szőlővesszőket pedig előbbutóbb kivágja a mennyei Gaz
da, s a tűzre veti őket.
Jézus azonban nemcsak
kétezer évvel ezelőtt nevezte
magát „igazi szőlőtőnek", ma
nektek is így mutatkozik be.
Minden ember életében van
nak gyümölcsök. Sokszor így
nevezzük őket: eredmény, si
ker, teljesítmény, jóság, becsü
letesség vagy éppen hazug
ság, gyűlölködés, durvaság,
csúnya beszéd, igazságtalan
ság. Biztosan ti is tudnátok
most már folytatni a felsorolást.
Látjátok, ezek a dolgok mind
arról árulkodnak, hogy hova
tartozunk, kire építjük az éle
tünket, milyen tőről szívjuk ma
gunkba naponként a testi-lelki
táplálékot. Ha az Úr Jézushoz
tartoztok, tőle biztosan nem ta
nultok soha szeretetlenséget,
csalást, hazugságot-hiszen ő
az igazi szőlőtő - s aki vele
állandóan kapcsolatban van,
az nem teremhet rossz gyümöl
csöt. Persze, ha másfajta gyü
mölcsöket is találtok, akkor
meg kell vizsgálnotok, hogy hol
vagytok. A szőlő Gazdája türel
mes, de nem érdemes vissza
élni jóságával. Ha látja, hogy
rossz, vad tőkén élünk, s nem
terem, rajtunk semmi jó gyü
mölcs, előbb-utóbb kivág min
ket, nehogy megfertőzzük a
többit is.
Figyeljetek tehát Jézusra! ö
az igazi szőlőtő. S ha valaki azt
szeretné, hogy élete ezentúl jó
gyümölcsöket teremjen, kérje
most velünk együtt így a kert
Gazdáját:
Uram, Mennyei Atyám! Ültess
át kérlek engem!
Szeretnék jó gyümölcsöket
teremni.
Ámen
Brebovszkyné Pintér Márta
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VASÁRNAP
IGÉJE
Jer 9,23-24,

N IN C S DICSEKEDNI VALÓNK
Jeremiás prófétai igéje első pillanatban talán a maga korá
ban helytállónak, de a mi időnkben aktualitásában tőlünk
távol állónak tűnik. Rögtön megváltozik azonban vélemé
nyünk, ha arra gondolunk, hogy általános emberi gyakorlat
szerint melyek azok az értékek, amelyekre törekedni szok
tunk. Vagy pl. milyen mértékek szerint szoktunk embertár
sainkról véleményt alkotni. Miért találjuk egyiket kimagasló
nak, nagynak, a másikat szürkének, kicsinek. Van, aki ebben,
van, aki amabban látja az emberi nagyság mértékét, de böl
csesség, erő és gazdagság olyan tulajdonságok, amelyeket
gyakran használunk mérték gyanánt. Ezeket még gyermek és
ifjú is elérendő célként tűzi maga elé. így, ha az embertársaink
előtt való szóbeli dicsekvés korszerűtlen és gyermetegnek tűnő
is, bizonyos, hogy az ember szívének mélyén sokszor él az
ezekre támaszkodó öntudatos büszkeség. Egyikünk a bölcses
ség, értelem, másikunk az erő, hatalom, ismét más a gazdag
ság, vagyon előtt hajol meg.
A próféta nem száll vitába azon, hogy ezek az értékek
valóban értékek-e, hanem egyszerűen azt hirdeti, hogy a rájuk
támaszkodó büszkeség, gőg nem Isten szerint való. Ez a ma
gatartás ugyanis saját magunk előtérbe állítása, ahol a dicső
séget magunknak tulajdonítjuk, s ezzel magunkat helyezzük
Isten helyére. Vétek ez az első parancsolat ellen, hiszen így
önmagunkat istenítjük. Nem hiába óvja Isten népét: „Ne
gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte
nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened
az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére. (SMóz 8,
17-18.) Pál apostol pedig az első Korinthusi levélben így írt
a gyülekezet tagjainak összetételére vonatkozóan: „...hogy
egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.”
Látnunk kell, hogy mindig arra az Úrra szorulunk, aki
szeretetet, jogot és igazságot teremt és gyakorol a földön.
Nemcsak arról van szó, hogy nélküle nem lenne az embervi
lágban szeretet, jog és igazság, mert csodálatos útjai által ő
munkálja azoknak érvényesülését, s ha ő nem tenné ezt, nem
lenne bennük részünk, hiába szomjaznánk rájuk. Hanem va
lami másról is. Ez az ótestamentomi kifejezési forma ugyanis
arról az Úrról tesz tanúságot, aki kegyelméből megigazít, s
ezáltal juttatja érvényre szentségét és dicsőségét. Már Ezsaiás
így prófétáit erről, mikor arról szólt, hogy a Messiás Isten
szeretetéből a jog és igazság által valósítja meg országát. (Ézs
9,7) Rászorulunk erre az Úrra és az ő szeretetét és igazságát
hozó és adó Krisztusra, hiszen ő a mi igazságunk, szentségünk
és váltságunk. Ha pedig ezt tudjuk, akkor valóban nincs mivel
büszkélkednünk, dicsekednünk. Illetve csakis egyetlen lehető
ségünk marad, amit Pál apostol is ír Jeremiás szavait idézve:
„Aki dicsekedik, az Úrral dicsekedjék.” (1 Kor 1,31)
Nincs hát semmink, amivel eléje állhatnánk, csak az a
Krisztus, aki betakar minket érdemével most és az ítéletben
egyaránt. Képességeink és javaink sem a mi dicsőségünket
hirdetik, hanem azét az Úrét, aki kegyelmes szeretetével kö
rülveszi életünket, s mindennel megajándékoz bennünk, ami
erre az életre és az üdvösségre szükséges. Nincsen másunk,
csak ez az örök kegyelmes szeretete. Ha valamit dicsekedve
elmondhatunk magunkról, az ez.
Bánfi Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Hálát adunk Neked, Mennyei Atyánk, hogy kegyelmes szereteted öleli
körül életünket. Te ajándékozol meg minket mindennel, ami e földi
életre szükséges. Tudjuk, nincsen semmi érdemünk, amivel eléd állhat
nánk. Egyedül Krisztus érdemében bízva mehetünk eléd napról-napra,
s így állhatunk meg előtted az utolsó nagy napon is. Kérünk azért
engedd, hogy elnémuljon ajkunkon minden dicsekvés s a Te dicséreted
csendüljön fel helyette. Ámen.

Óbudán az ifjúság szomba
ton délután találkozik. Az
együttlétek három területen
folynak.
1. A Biblia tanulmányozása
tölti ki az óra nagyobb részét.
Legelejétől nézzük át ezt a cso
dálatos könyvet úgy, hogy a
legfontosabb mondanivalónál
megállunk és a modem biblia
tudomány segítségével igyek
szünk mélyre hatolni. Eközben
előkerülnek természettudomá
nyi, pszichológiai, antropoló
giai tételek is. De mindenekfölött érdekel bennünket az Is
ten-arc és az emberréválás
problémája. Jelenleg - az ószö
vetség után - a szinoptikus
evangéliumokat olvassuk.

megszólaltak, s elmondták, ne
kik személy szerint mit jelente
nek a szombat délutánok.
Zoli: „Egyértelműen értéke
sek. Ezek a bibliaórák nekem
olyanok, mint a sivatagi ván
dornak az oázis. /Mindig na
gyon várom. Feltöltődöm és a
hétköznapokra is marad tartó
erő belőlük. Nagyon jó, hogy
aktuális problémáinkra ka
punk feleletet. Nagyobb pers
pektíva nyílik meg előttünk.”
Anett: „Találkozásaink leg
főbb célja az Istenről alkotott
kép élesítése. A Biblia világa
modern módon jön közel hoz
zánk és megérthetjük a nekünk
szóló üzenetet. Beszélgetéseink
során megismerkedünk a ha-

Kirándul az óbudai ifjúság

2. Érdekes könyveket ismer
tetünk a Biblia mellett. Élvez
tük pl. Carnegie könyvét: „Ho
gyan bánjunk az emberekkel?”
Időnként a Nők lapjából és az
Ifjúsági Magazinból olvastunk
el egy-egy cikket. Olvastunk
Hankiss Ágnestől, Friderikusztól, és beszélgettünk Moody:
„Élet az élet után” c. könyvé
ről.
3. Az óra harmadik részében
vidám vetélkedők vannak, sőt
tréfákat olvasunk és mondunk.
Kedves, egymáshoz még kö
zelebb hozó volt a bakonyi ki
rándulásunk. Az itt közölt
fénykép a Cuha-völgyben ké
szült.
De ne csak én legyek a beszá
moló! Mikor említettem a fia
taloknak, hogy az Evangélikus
Élet részére küldök cikket az
ifjúsági alkalmakról, páran

sonló korú és érdeklődésű em
berek életszemléletével. Az is
jó, amikor „piknik”-szerűen
hozunk magunkkal valamit:
cikket, szép verset, könyvet.”
Vili: „Az is érdekes, amikor
ki-ki beszámol egy filmélmé
nyéről, s véleményt cserélünk.
A modem bibliatudomány is
mertetése igen fontos. Sokkal
biztosabbak vagyunk, amikor
valakivel vitára kerül sor. Hi
ányzik Karcsi barátunk, aki
katona - jó hozzászólásai vol
tak neki is. Időnként levele
zünk vele.”
Még annyit: az istentisztele
tekre csak hárman járnak az
ifjúságból rendszeresen.
Bárcsak megérintené Isten
Lelke fiataljaink szívét úgy,
hogy életük áldott, boldog le
gyen!
Görög Tibor
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Vallási néprajz címen új
könyvsorozat jelent meg.
Mindjárt ennek I. és II. kötete.
Külseje az első köteten díszes,
emelvényen kakas, a reformá
tus templomok tornyát jelké
pezi. A második köteten vi
szont kereszt. Mindjárt ez is
utal az ökumenikus tartalom
ra. A kötet kiadója Eötvös Loránd Tudományegyetem Folk
lór Tanszéke. Röviden ELTE,
budapesti egyetem. Ahol a jö
vendő néprajzosokat képzik ki.
A kötetek célját az első kötet
„Ajánlásában” Voigt Vilmos
dr. tanszékvezető egyetemi ta
nár így határozza meg: „Min
den adat, amely népünk vallá
sos életének múltjáról vagy je
lenéről ad képet, drága kincs,
amit össze kell gyűjtenünk, és
közzé is kell tennünk. Köte
tünk céjja ez. Évek hosszú so
rának munkáját tükrözi, lelkipásztorok, néprajzkutatók, fi
lológusok gyakran egész életük
során foglalkoztak e témakör
rel, és most tanulmányköte
tünk némi ízelítőt ad kutatá
<
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saik eredményeiről.” „Minden
magyarországi egyház és fele
kezet felismerte annak fontos
ságát, hogy a maga néphagyo
mányait rögzítse, feldolgozza.”
„Kötetünk elkészültekor ter
mészetesen legbüszkébbek a
magyar népre vagyunk, amely
a maga egyházi és vallásos éle
tében is megtalálta a módot ar
ra, hogy az életvitelét, ideáljait,
normáit megőrizhesse és egye
temes magyar művelődéstörté
net példátlan értékeit mentve
meg ezáltal.”
A kötetek megjelenését a
Művelődési Minisztérium Köz
ponti Kutatási és Fejlesztési
Alapja tette lehetővé. A jutá
nyos áru nyomdai munkálato
kat a Debreceni Kollégium vé
gezte. Cikkírók, közreműkö
dők társadalmi munkában tet
ték szép dolgukat. A közölt
nagy anyag legnagyobb része a
református egyház Doktorok
Kollégiuma Néprajzi szekció
jában elhangzott előadásokból
áll. E szervben alakulása óta az
évenkénti egy-két alkalommal

tartott több napos gyűlésén
205 előadás hangzott el. Csak
a legutóbbi júniusi berekfürdői
konferencián 75 előadás és
hozzászólás volt.
Első kötetről.
394 oldalon 39 fényképpel
jelent meg. Ennek első részében
a röviden idézett Voigt Vilmos
dr. professzor ajánlása után
Gunda Béla dr. ny. egyetemi
tanár, Balogh István ny. levél
tár-igazgató és Molnár Amb
rus esperes, a református nép
rajzi szekció elnöke alapvető
tanulmányai jelentek meg.
Ezekben a mai feladatokat és agyülekezetek felelősségét fejte
getik.
II. részben 12 tanulmány kö
vetkezik, melyekben kisebbnagyobb területet vizsgálnak,
íróik foglalkozásuk szerint a
kötet végén lévő összeállítás sze
rint: ref. lelkész 7, evang. lelkész
1, múzeumigazgató, agronómus, muzeológus 1-1, ref. lel
kész egyben múzeumigazgató 1.
Molnár Ambrus ref. esperes
a csoport elnöke tanulmányá

ban visszatekint munkájukra
és az előzményekre. Igen széles
körű vizsgálódásra buzdítja a
résztvevőket.
Az első tanulmány a 12 részvizsgálatokból Huley Alfréd
ny. evangélikus lelkésztől szár
mazik
(Kiskőrös).
Címe:
A Biblia a református és evan
gélikus népi tudatban Békés
megyében. Ebben magyar, né
met, szlovák gyülekezetekben
56-ban vizsgálja a Biblia helyét,
olvasottságát, ismeretét, ki ki
nek veszi. Bibliaterjesztés ered
ményessége és végül történetek
a Biblia hatásáról.
A többi tanulmányok témái
egy-egy kisebb területen vizs
gálva: Kálvin hatása, konfir
máció, úrasztala, templomi
ülésrend, temetői rend, fejfák
díszítése, temetési szokások,
harang, harangozás, látomá
sok, vallásos népszokások, la
kodalom.
A sorozat II. kötete 554 ol
dalas és 18 tanulmányt tartal
maz. Cikkírói foglalkozásuk
szerint még változatosabb ké
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pet mutat, mint az első kötet
ben. Református lelkész 3,
evangélikus lelkész 2, ádventista lelkész-elnök 1, szakemberek
6, főkönyvtáros, gyűjtemény
igazgató ref. lelkész 2, tanár 1.
E kötet első részében régi ira
tok, jegyzőkönyvek alapján nazarénusok és reformátusok
múltjáról olvashatunk négy ta
nulmányt is. Majd öt megemlé
kezést találunk lelkészek nép
rajzi munkájáról. A további ta
nulmányok témája egy ameri
kai magyar közösség, egy
szombatista, két református te
metési szokásokról szól.
Koppány János nyugalma
zott tótkomlósi lelkész 31 oldal
terjedelemben színesen ismerte-'
ti a tótkomlósi harangozási
szokásokat. Rajtuk keresztül a
község és gyülekezet életébe te
kinthetünk bele. A gyülekezet,
templom, harangok történeté
nek vázlata után a 4 harangozó
választása, fizetése, viselete,
tartózkodási helyük, egészen
részletesen pedig a kötelessé
geik. Ez utóbbi pedig nem csak

a harangozásból állt, hanem
kézbesítés, takarítás, tűzőrség
stb. Például tülkölés éjjel ne
gyedóránként. Közbevető ja
vaslatom: érdemes volna a még
élő idős harangozóktól, sír
ásóktól a régi szokásokat be
gyűjteni. A másik evangélikus
tanulmány e kötetben Huley
Alfrédtől van. Ünnep és ün
neplés a Békés megyei evangéli
kus gyülekezetekben címmel.
Az egyházi esztendőn végig
menve gyűjtötte össze az ünne
pi-ünnep előtti szokásokat.
Ezek között vannak, amik
európaiaknak
mondhatók.
Másokat más vallásokból vet
tek át. Némelyik az ünnepi
gondolatok elmélyítését szol
gálta. De egy részük ősi hiedel
mek maradványa.
Bizonyára vannak lapunk
olvasói között, akiket a fenti
témák érdekelnek. Kapható
kötetenként 100 forintért a
Protestáns
könyvesboltban:
Budapest IX., Ráday utca 1.
szám alatt.
Huley Alfréd
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Beérő vetések

D r. N a g y G yula
püspök R igában
A Szovjetunió Lett Evangéli
kus Egyháza augusztus 24-én,
a rigai Szt. János-katedrálisban
iktatja be ünnepélyes keretek
között nemrég m egválasztott
vezetőjét, Eriks M esters rigai
érseket.
Az ünnepségen, amelyen
Gunnar Stálsett LVSZ-főtitkár,
H ark észt, Vikström finn és
W erkström svéd érsekek is
részt vesznek, egyházunkat és
dr. Káldy Zoltán püspök-elnö
k ö t dr. Nagy Gyula püspök
képviseli Rigában. Egyházunk
im ádsággal és őszinte áldáskí
vánással gondol ebből az alka
lom ból is a testvér lett egyház
új érsekének jövendő szolgála
tára.

Augusztus 20-a összetett,
három színű nemzeti ünne
pünk. Ősi alapszínét állam ala
pítónk, István király adja. Az
ő történelm i küldetése volt a
kemény ugar feltörése az első
magvetések szám ára. Szilajvérű fajtánk „megszelídítése” , Is
tenhez,
hazához,
rendhez,
földhöz kötése kegyetlenül ne
héz m unka volt. N em csoda,
hogy csak sok verítékkel, nem 
egyszer véráldozattal sikerült
m egértetni őseinkkel, ha nem
akarnak elsüllyedni a népek
tengerében, ak k o r el kell fo
gadniuk a történelem U rátó l
hazaként ezt a földet, ahol
„áldjon vagy verjen sors keze,
itt élned s halnod k ell...” De
nem volt hiábavaló a küzdel
mes m agvetés, hiszen im m ár
csaknem egy évezrede él né
pünk ebben a gazában túlélve
a történelem legborzasztóbb
viharait. S a legújabb nemze
dék szám ára is elevenen él órszágalapító királyunk alakja.
G ondoljunk a róla készült
rock-operára, filmre, színda
rabra, hanglem ezre...

17 új hallgató
a Teológiai
Akadémián
Az Evangélikus Teológiai
A kadém ia Felvételi Bizottsá
ga az 1986. június 25-én meg
ta rto tt felvételi vizsga alapján
a következő hallgatókat vette
fel az 1986/87-es tanévre: ren
des hallgatóként: Argyelán
Györgyi, Baranka György,
Fatalin Helga, Kovács M i
hály, M agyar M elinda, Nagy
G ábor, R ohn Erzsébet, Sikter
János, Sulyok A nna, Szabó
A ndrás, rendkívüli hallgató
ként: Kis Lilla, Sipos M ária,
T óth Judit. K atonai szolgála
tuk teljesítése után kezdi meg
tanulm ányait: Babka László,
Kovács László, Nagy Zoltán,
Szemerei G ábor.

ApCsel 22,1-22
Lisiás ezredes engedélyt
adott, hogy Pál szóljon a feliz
gatott tömeghez. Elm ondja
megtérése történetét. A zsidók
kivégzését követelik. Am it
m ond az életrajz és bizonyságtétel Jézus Krisztusról egyszer
re. Személyéről tudjuk, hogy
születési helye Tarzusz, valószí
nű Kr. ji. 5-ben. Zsidó nemzeti
ségű, róm ai állam polgárságú,
felekezete farizeus. Iskolai vég
zettsége rabbiképző, foglalko
zása bőrkikészítő. Családi álla
pota nőtlen. Á llandó lakhelye
nincs, m unkahelye csaknem az
egész akkor ism ert világ. M eg
térése D am aszkuszban történt,
o tt találkozott a feltám adott
Jézus Krisztussal. Ettől kezdve
az Ő tanúja m inden ember
előtt. Messziről jö tt: Jézus el
lenségeinek a köréből és meszszire szólt a küldetése, hirdetni
az evangélium ot a föld végső
határáig. M unkám kapcsán
többször jártam D am aszkusz
ban. Végigjártam az Egyenes
utcát, A nániás házát, a kőfalat
ahol kqsárban kim entették,
voltam a városon kívül, ahol
m egtörtént a nagy találkozás.
Az emlékek U ram elé állítot
tak, aki emlékeztetett, én m i
kor és hol találkoztam Vele és
azóta mi van velem?
M egszám lálhatatlan azok
nak a szám a, akik bizonyságot
tettek megtérésükről. Ezekből
egyértelmű, hogy aki Jézussal
találkozott, az ezt a találkozást
nem felejti el többé.
Erre a találkozásra kíváncsi
a világ. Jézusról kérdez és jni
sokszor válaszul személyünk
kel eltakarjuk Jézust, vagy föl
m ondjuk a Kis K átét, adunk
egy kis dogm atikát, esetleg
aranym ondást. Ahelyett, hogy
Jézust válaszolnánk, az evan
gélium ot adnánk a kérdező ke
zébe és életmodellnek a Jézus

Gáncs Péter

Sim on István:
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A kenyeret a konyhaasztalon
nézem tűnődve, m ost sült ki, hévül,
m int a nyári, alföldi kúnhalom ,
ha süti a nap véghetetlenül.
Vetés volt, kalász m ajd, nemrég pedig
izzadt vele a földmíves.
M egy a nyár, szántják a tarlót, szelíd
esőkből holnap hideg őszi lesz.
De ő itt m arad - ősi alakja
a M iatyánkból, amelyben élt,
kilépett, hogy testét önként megadja
a hajdan őt-síró szegényekért.

&
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így kezdődött
az európai Pál akit Jézus
messziről hozott és
keresztyénség messzire küld.
—hol tart ma?

A következő szín az új ke
nyér aranyló barna színe, mely
nek illata az élet lehelete. Ez az
új kenyér szim bólum m á lett:
egy nép szorgalm ának, m unka
erejének, élni akarásának jelké
pe. D e nekünk, L uther tanítása
nyom án még sok egyebet is je
lent a m indennapi kenyér d rá
ga szava: „Étel, ital, ruházat,
anyagi javak, derék házastárs
és gyerekek, derék és hűséges
felsőbbség, jó korm ányzat, jó
időjárás, béke, egészség, köz
re n d ...”
S ezen a ponton harm oniku
san illeszkedik ünnepünkbe a
harm adik szín, alkotm ányunk
színe. A h áborús rom okon ez is
országépítő m agvetést jelen
tett. Egy olyan ,j ó közrend”
n ő tt ki belőle, melyben m in
denki hazára, m unkára, ke
nyérre találhat.
A rövid és hosszú távon be
érő vetések ünnepe hálára kell,
hogy indítson m inket, nem fe
lejtve az apostol hitvallását:
„Én ültettem , A pollós öntözte,
de a növekedést az Isten ad ta.”

Kenyér

ÁRA: 5,50 Ft

N '
Némelyek parancsolni szeretnének az Istennek. Kikötik az
időt, megszabják a módot, hogy mikor mit s hogyan csele
kedjék az Isten. Sőt tanácsokat osztogatnak néki arra néz
ve, hogy miként óhajtják segedelmét igénybe venni. Ha
aztán nem úgy történik, akkor odavannak, vagy ha tehetik,
más segítség után néznek. Az ilyenek nem várják Istent,
hanem azt akarják, hogy Isten várja őket. Tartsa köteles
ségének szüntelenül készenlétben lenni, tüstént segíteni
és pedig csakis úgy, ahogy ők előírják. Akik viszont Istent
várják, azok csupán kegyelemért könyörögnek, de hogy
Isten mikor, hogyan, hol s mivel segítsen, azt egészen az
ő szabad jótetszésére bízzák.
LUTHER

\

utánzás m indennapi gyakorla
tát.
Hogyan?
Jean-Claude Barran: Egy
pogány hite c. könyvében írja:
„Tizenhárom éves korom ban
tagja lettem egy keresztyén if
júsági egyesületnek, véletlenül,
egy barátom kedvéért, szóra
kozásból. És ha m ár így tö r
tént, eljártam a hittanórákra
is... Krisztust sehol sem m utat
ták meg.” M ert legtöbbször fel
tételezzük, hogy m ásutt, más
ezt m ár elvégezte. Hogyan lett
az író mégis hívő keresztyén?
Egyszerűen válaszol: az evan
gélium hirdetése által. Leírja,
hogy ez m it jelent: „Az evangé
lium hirdetése annyit jelent,
m int az embert Jézussal szem
besíteni. Az evangélium ot hir
detni annyi, m int fölhívni az
embereket, foglaljanak állást
abban a kérdésben, am it Jézus
személye tesz föl nekik: Ki ez
az ember? Annyit jelent, m int
szemléletünk elé állítani halálá
nak és feltám adásának titkát;
annyit jelent, m int kapcsolatba
hozni az embereket az evangé
lium okkal és annyit jelent,
m int a m indennapok esemé
nyeiben felismertetni Jézus
Krisztus láthatatlan jelenlétét.”
Messzire áll ez a gyakorla
tunktól?
Kis gyülekezetben jártam .
A gyerm ekbibliakörre járók
közül talán egy sem volt, aki
tem plom os evangélikus család
ból jö tt.
Az otthontalanságból az u t
cára szorult gyerekek csönget
tek bé egyszer a lelkészlakásba
vízért. A ztán odaszerette Jézus
közelébe őket a fiatal lelkész.
„M essziről jö ttek ” és ha hitre
jutnak „messzire ju tn a k ” .
Ne mulaszd el te se a bizony
ságtételt azok felé, akiket rád
bízott az Ú r.
Bolla Árpád

A hazafiságról
Nem elvi alapvetést, val
lomást szeretnék írni a hazá
ról. Meg vagyok győződve
arról, hogy a hazaszeretet
vagy a hazafiság fogalmáról
nem is lehet hűvös tárgyila
gossággal értekezni.
A „vallomás” szó helyett
még szívesebben „szerelmi
vallomást” írtam volna, ez
zel sem hibáztam volna na
gyot. M últ századi költőink
nyelvében a hazaszeretet szó
helyett még a „honszeretet”
szót találjuk. Annyiban sze
relem ez, hogy felgyullad a
„m ásikon” , a haza szépsé
gén és adakozó gazdagsá
gán. Nélküle csonka, vele
teljes az életem. A hazasze
retet nem érdem tehát, ami
vel dicsekedni lehetne, ha
nem kötelesség, a haza „fiai
nak” adósság-törlesztése.
A hazaszeretet - a szülő
föld szeretete. Itt láttam meg
a napvilágot, ez a táj eszmélésem helye. Itt ismertem
meg a virágzó rétet, a dúsan
term ő gyümölcsfát, a szemet
gyönyörködtető domboldalt
és a kanyargós p atak o t...
A zóta láttam „hegyesebb
hegyeket”, gazdagon termő
szántókat, napsütötte völ
gyeket m ásutt is, ahol szíve
sen pihentem volna néhány
napot, de „szívem-lelkem
mindig,
m indenhonnan
vissza-visszavágyott” (Pető
fi). Megértem az idegenbe
szakadtak honvágyát! Iga
zat adok Sütő A ndrásnak is:
„Békésebb nyughelyét ke
resve elvándorolhat a m a
dár, a kárpáti gímszarvas^
szélfútta m agvainak útján
még a gyökeres fa is, ám ke
gyes-kegyetlen szülőföldjét
lélekcsorbulás nélkül az em
ber el nem hagyhatja” .
A szülőföld teremtési
adottság. Isten terem tett en
gem minden teremtményé
vel együtt, s m egtartásom ra
szeretetéből adta szülőfölde
met. Itt élnem s halnom kell!
A hazaszeretet - az o tt
hon szeretete. A haza - o tt
honom . A világnak az a
pontja, ahol otthon vagyok.
Itt értették meg gügyögése
met, itt tanított édesanyám
im ádságra és dalra. Hazám 
ban itthon vagyok - magyar
ABC-s könyvből tanultam
olvasni; számolni és álm od
ni is m agyarul szoktam.
Tudok
gyönyörködni
más népek népművészeté
ben, de külföldön m egdob
ban a szívem, ha sárközi
vagy rábaközi kézim unkát
látok, öhfeledten hallgatok
sokféle népi vagy klasszikus
zenét, de elérzékenyülni
csak m agyar népdalon, E r

<

kel és Kodály muzsikáján
szoktam.
Ebben az országban va
gyok itthon. S az otthon a
pihenés és a gyógyulás helye
is. Itthon kell m egtanulnunk
az emberi megértést is, elő
ször azokkal tehát, akikkel
egy nyelvet beszélünk. Itt
hon, ahol szűkösebb idők
ben jobb ízű a barna kenyér,
m int máshol a fehér.
A hazám az otthonom .
O tthonom m á tette a G ond
viselő, s nemcsak nekem,
m indnyájunknak. Bárcsak a
Föld minden lakójának len
ne hazája, otthona!
A hazaszeretet - a haza
m últjának szeretete. „A ha
zát nemcsak a föld teszi,
amelyen élünk, hanem az
ősök árnyékai is, akik to
vább élnek velünk, s hozzá
járulnak sorsunk kim unká
lásához” (Le Bon). Széchenyik és Kossuthok földje ez,
Bocskay hajdúi, Esze Tam ás
talpasai vívták érte harcu
kat, szóval és tollal, életük
vagy vagyonuk odaáldozásával. Aki a hazát szereti,
annak m últját is szeretnie
kell, ismernie is. Nemcsak
történelmének néhány dicső
lapját, de bukásait és gyalá
zatát is. Őriznie kincseit és
becsülnie emlékeit. Aki is
meri a m últat, az tud előre
nézni is. Hiszen - Vörös
m arty szavai szerint - a honszerelem „ölelve tartja a je
lent. .., csügg a m últon és jö 
vőt terem t” (Liszt Ferenc
hez). Ugyancsak ő biztat a
haza iránti kötelességekre is:
„naggyá csak fiaid szent
akaratja tehet” (M agyaror
szág címere). A hazaszeretet
így kötelességünk csokra le
het, tennivalóink indítóru
gója, leállíthatatlan m otor
ja. Aki kapott, adnia is kell:
„Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni
Tudni bölcsen a hazát”
(Arany).
Erre figyelmeztet Kölcsey
is: „Hass, alkoss, gyarapíts,
s a haza fényre derül...!”
H atni, alkotni, gyarapítani
- azaz élni érte. Élni, kitar
tóan, leleményesen, áldoza
tosan talán sokszor nehe
zebb m int meghalni érte.
Aki a hazáját szereti, észre
kell vennie azt is, hogy nincs
tökéletes, nincs örökkévaló
földi haza. Itt csak jövevé, nyék vagyunk, „két világ pol
gárai” . V ándorok, akik a
mennyei hazába készülünk,
de annak szépségéből és tö 
kéletességéből
szeretnénk
valamit megvalósítani itt is,
földi otthonunkban, szülő
hazánkban. Zászkaliczky Pál
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■O—H
iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak
■ mert az Isten a gőgöseknek ellenáll, az alázatosaknak pedig
■ kegyelmet ad.” (Pét 5,5
VASÁRNAP „Énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának
I énekét es a Bárány énekét: „Nagyok és csodálatosak a te
I műveid mindenható Úr Isten”. Jel 15,3 (Ézs 40,4 - Lk 18,9 I 14 - Zsolt 48) Mi büszkék vagyunk, ha öt hat nemzedékre
I visszamenőleg ki tudjuk kutatni a származásunkat. Ha egy
■ kutató pár száz éves vagy ezer éves leletet talál, óriási szénzáI dónak számit. A Bibliát is két részre osztjuk O- és ÚjszövetI ségre. Ebben az igében Mózes és Jézus a két szövetség
I közvetítője együtt van. A fölszabadult keresztyén szív Isten
I régebbi és újabb cselekedeteit együtt látja. A Jelenések könyI ve arra tanít bennünket, hogy hogyan látjuk majd a menny
felől a világot. Innét nézve Isten sokféle cselekedete, az OI és Újtestamentoma is egy vonalba kerül, Isten embert szereI tő vonalába.
I HÉTFŐ „Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdI letek el, azt most testben akaijátok befejezni?” Gál 3,3-4
(Jer 2,21-M k 9,33-37- J n 8,31-36)
Amikor megkeresztelünk egy kicsi gyermeket, megígérjük, hogy Jézus Krisztusban való hitben neveljük fel. Ezután
szülők, nagyszülők, keresztszülők, mindent elkövetünk,
hogy a gyermeknek a földi javai bőségesen meglegyenek.
Pedig mi már tudjuk, hogy Isten nélkül a sok is kevés, és
áldásával a kevés is elég. Jézus arra figyelmeztet bennünket,
■ ha az Ő nevében Szentlelket kapunk az Atyától megkapjuk,
sőt ráadásul mindent. Amit tehát lélekben kezdtünk, folyI tassuk is lélekben.
I KEDD „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az
egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.” Zsid 4,14 (Zsolt 68,21 - lSám 17,38-51 - Jn 8,37-45)
Az ember ősi indulata, hogy áttörje az eget. Erről szól a
I bábeli toronyépítés és a mai űrkutatás. A Biblia azonban egy
I fordított eseményről tanúskodik. Isten törte át az eget,
I ő jött le a mennyből és hozott számunkra életet. A technika
I segítségével a jóakaratú emberek könnyíthetnek az életen,
I de az eget áttörő Jézus Krisztus bűnbocsánatöt és új életet
I ad a mi számunkra. Olyan életet, amelyet a sír sem zár le.
I Ez legyen a mi hitvallásunk.
§ SZERDA „Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik
I adtam, hogy egyek legyenek ahogyan mi is egyek vagyunk:
I én őbennük és te énbennem.” Jn 17,22-23 (Ezs 43,5 - Lk
I 7,1-10- J n 8,46-59)
Jézus imádkozik értünk, azt kéri, hogy egyek legyünk.
„ ...e g y m á s
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Budapesten,
1986. augusztus 10-én
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.]
Pintér Károly, du. 6. Takácsné Kovácsházi Zelma.
Fasor de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár, du. 6. Gáncs
Aladár. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Kará
csony Sándor u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza.
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc,
déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán n. 28.
de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla. Vajda
Péter n. 33. de. fel 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos.
Gyarmat n. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos
n. 22. de. 11. Zoltai Gyula. Vád út 129. de. negyed
10. Frangepán u. 43. de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné
Nagy Erzsébet Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné
Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán.
Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sán
dor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota
Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
hály de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Péter. Rákoshegy de. 9. Muntag Andor. Rákoscsaba
de. 9. (úrv.) Kósa László. Rákosliget de. .11. Kósa
László. Rákoskeresztúr de. fél 11. Muntag Andor.
Bécsikapa tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós, de.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du. 6.
egyházzenei áhítat: Koren Emil. Torockó tér de. fél
9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII.
! Tartsay Vilmos n. 11. de. 9. Buczolich M árta, de. 11.
BuczoUch Márta, du. fél 7. Takács József. Modor!
a. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Takács József.
Kelenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.)
Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út
138. de. 9. Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse
István. Budafok de. 11. Rőzse István. Csillagbegy
de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György. ,

Isten dicsősége így valósul meg közöttünk. Ha családban
Istentől tanult szeretettel hordozzuk egymást, megbocsá
tunk egymásnak. Ha a gyülekezetben elfogadjuk a másik
embert, a másik presbitert. Szétesett, befelefordult világunk
ban Isten dicsősege lesz látható rajtunk, ha mi egymás felé
fordulunk, egymásra figyelünk.
CSÜTÖRTÖK „Ismét eljövök és magam mellé veszlek tite
ket, hogy ahol én vagyok ott legyetek ti is.” Jn 14,3. (Ézs
54,14 - ApCsel 12,18-25 - Jn 9,1-12)
Kiket vesz Jézus maga mellé? A megdicsőült Jézus azokat
veszi maga mellé, akik itt a földi életben elfogadták az ő
közelségét. Akik hitben hordozták Jézust, akiknek az életén,
szeretetén átsütött Jézus szeretete. Jézussal való kapcsola
tunk itt a földi életben kezdődik és az örök életben folytató
dik. Itt sok minden megzavarja Jézussal való kapcsolatun
kat. Amikor visszajön, maga mellé veszi övéit, s akkor már
semmi sem ronthatja ezt a közösséget. Az övéi ott lesznek
ahol a Mester.
PÉNTEK „Senki sem mehet az atyához csakis énáltalam.”
Jn 14,6. (Zsolt 24,3-4 - 2Sám 16,5-14 - Jn 9,13-23)
Ma nagyon divatos, mindenki hisz valamiben, ki-ki a
maga módján keresi élete célját, értelmét. A fontos, hogy
rendes ember legyen. Ez a gondolkodás megfeledkezik arról,
hogy életünknek kétféle vége lehet. Az örök élet vagy az
örök kárhozat. Az örök élet az Atyával való boldog együtt- lét. Érre az útra csak Jézus Krisztus által juthatunk el, csak
akkor, ha a földi életünket Jézus Krisztussal vándoroljuk.
Akármilyen szép, erkölcsös gyermekeink élete, az Atyához
csak Krisztus által mehetnek. Ezzel a felelősséggel hordoz
zuk a ránkbízottakat imádságban.
SZOMBAT „Az örök élet beszéde van nálad és mi hisszük
a Balaton mellett
és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus.” Jn 6,68-69 (Zsolt 119,
172 - Ez 17,22-24 - Jn 9,24-34)
1 9 8 6 . augusztus 10-én
Nagyon sok szépet tudunk mondani az egyházról, annak
Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) du. 4.
fontosságáról. Mégis csak szükséges, hogy legyen egy hely,
Balatonfured (ref. imaterem) de. 8. Balatonszárszó
ahol ebben a rohanó világban szeretetről hallunk és éneke
(ref. papiak) de. 8. Balatonszemes (Fő \T. 32.) du. 2.
Balatonszepezd de. 10. Kaperaaum (Gyenesdiás, Bé
lünk. Közben a mindennapi életben egész máshoz mérjük a
ke u. 57.) du. fél 3. Keszthely de. 11. (úrv.). Siófok
mi életünket cselekedeteinket. Tudjuk-e, áthatja-e minden
(Fő u. 93.) de. 11. Tapolca (protestáns templom) de.
cselekedetünket, hogy Jézus szavai nem csak szépek, nem
fél 9.
csak hasznosak. Nem csak jó lenne ha minden ember e
szerint élne, hanem számomra a i élet beszéde. Számomra az
Szentháromság utáni 11. vasárnapon az
egyedüli mérce, amely olyan közel visz az én Uramhoz, hogy
oltárteritő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
onnét a halál sem választ el.
let oltári igéje: Lk 18, 9-14, az igehirdetés
alapigéje: Jer 9, 23-24.
Szabóné, Piri Zsuzsámra
EVANGÉLIKUS
ISTENTISZTELET
A RÁDIÓBAN 1986. augusztus 10-én, vasár
nap reggel 7.05 órakor az evangélikus egyház
félóráját közvetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet:
Sólyom Károly puspökhelyettes, Paks.
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Húsz rehabilitációja

Prédikátorszeminárium

A „Tugodnik Powszechny” című
lengyel katolikus hetilap követeli
Húsz János rehabilitációját, 1415. jú
lius 6-i máglyahaláláért. St. Swieszawski a lap címoldalán felszólítja II.
János Pál pápát, hogy az egyház is
merje el nyilvánosan konstanzi téve
dését, és rehabilitálja Húsz Jánost,
mint „hűséges keresztyén gondolko
dót”. A nagy vértanút mentsék föl, az
akkori „igazságtalan vádak alól”.
Húsz olyan gondolatokat nyilvánított,
melyeket ötszáz évvel később a II.
Vatikáni Zsinat a hivatalos tan rang
jára emelt.

Már 25 éve működik München kör
zetében az Egyesült Evangélikus Lu
theri Egyház (VELKD) Prédikátor és
Tanulmányi Szeminárium. NSZK őt
tartományi egyházából évente mintegy
kétszáz résztvevő fordul meg a 2-3 he
tes turnusokon. A hangsúly az alapve
tő és időszerű teológiai kérdéseken
van. Az évek folyamán sok német lel
kész számára fogalommá lett, teológiai
információi, a teológia és a tudomány
közötti párbeszéd, lelkigondozói tan
folyamok, az egyházi publicisták ki
képzése, és ehhez hasonló témakörök
révén. Bár munkájuk lutheránus jelle
gű, ökumenikus vendégeket is szívesen
fogadnak Pullachban.
(LW)

(ID L)

MENYEK
A keszthelyi templomban
(Deák F. u. 20.)
augusztus 10-én vasárnap este
fél 8-kor
egyházzenei áhítat
lesz.
Orgonái:
THIERING ETELKA
Műsoron:
Pikéthy Tibor: Introdukció és fúga
Sulyok Imre: Két orgonadarab
(Könyörgés és hálaadás)
Gárdonyi Zoltán: Szonáta
Baqh: C-dúr prelúdium és fúga
Bach: a-moll prelúdium
Bach: G-dúr prelúdium és fúga
Igét hirdet:
Véghelyi Antal
lelkész

lelkész, Szabó Lajos ny. esperes, Fehér
Károly szombathelyi esperes, dr. Ha
fenscher Károly Deák téri lelkész.
Szeged
Június 4-én vasárnap délután szeretetvendégség volt, amelyen a régi és új
egyházközségi vezetőség együttesen is
merkedett részben egymással, részben
- mint örökséggel - a jövő feladataival.
Ez a különösen drága alkalom megmu
tatta, hogyan tud fiatal és öreg, férfi és
nő, a társadalmunk legkülönbözőbb
posztjain álló, dolgozó, az építő egy
háztag egyetlen, szeretetben összefor
rott közösséggé formálódni az ige mel
lett, a közös út vállalásában. Június
22-én vasárnap délután dr. Szabó Ani
kó orvos tartott színes, érdekes vetített
képes előadást a Kínai Népköztársa
ságban nemrég tett útjáról.

A belépés díjtalan!
Halálozás

„Óh Tihanynak riadó leá
nya...” majd folytatja a költő
tovább: „Zordon erdők, durva
bércek, szirtek!
Harsogjátok jajjaim!
Tik talán több érzéssel bir
tok,
mintsem embertársaim.”...
Tihanynak különleges, ked
ves érdekessége volt a vissz
hang. Az 1950-es évek végén
eltűnt. Sokan és sokáig keres
ték az okát. Voltak, akik a ki
vágott fákban, mások a be
épült házak sokaságában ke
resték az okát. Akadt egy fiatal
építészmérnök, aki bebizonyí
totta egy makettel, hogy a
templom felújítása alkalmával
kapott új, függőleges vakolata
a „bűnös”, mert előtte dombo
rú volt a fal. Ezzel bebizonyí
totta, hogy nem a környezet,
hanem a templom a „bűnös” a
visszhang eltűnésében.
Sok templomos hívünk szo
morúsága, hogy ma nincs tele
a templom, mint gyermekko
rukban. A svájci prospektus
ban szerepel ez a tájékoztató a
dómról:” „Tegnap még a vá
ros központja volt, köré épül
tek a házak, mint gyermekek
anyjuk köré. Ma? O az árva
gyermek.” Ugyanakkor a
veszprémi templom népe 1788ban így kapta meg a helyi rk.
püspöktől az engedélyt, hogy
„a lutheránusok építhetnek
templomot, de csak a juhszélen és torony nélkül.” Mit ad a
történelem igazságot osztó Is
tene, ma Veszprémben a mi

templomunk a város centru
ma.
Ne keressük kívül az okokat,
maradjunk most bent a temp
lomban. Nézzünk körül! Vajon
mindenek ékesen és jó rendben
vannak-é? Maradjunk egyelőre
a kézzelfogható templomnál.
Legyen a templom új, vagy ré
gi, egy nagyon fontos, hogy
tiszta legyen, vonzó legyen s
hívogató, mint a harangszó.
Nagyon sok templomban
szolgáltam életemben. Voltak
köztük olyan elhanyagoltak,
hogy ősszel, télen még az oltá
ron is feketéllett a döglött le
gyek sokasága. Szolgáltam
olyan oltárnál, ahol október
ben még mindig ott volt a hús
véti úrvacsorái készlet, kehelyben maradék borával.
Nehéz elképzelni, hogy a mai
modern, szőnyegpadlós, par
kettás, ragyogóan tiszta laká
sokból, modem, szép ruhájuk
kal beüljenek egy ilyen elha
nyagolt templomba. Híveim
nek azt mondtam, amikor belekezdtünk a templom renoválá
sába, hogy a templom legyen
olyan, mint a modern, szép la
kásunk. „Ódonságában” is le
gyen friss, mai Gazdátlan
templom hiába várja népét,
üres marad!
Fűtetlen, jégverem templom
ba hiába váija a lelkész a híve
ket. Központi fűtéses, szép la
kásokból ma már „embertelen
ség” kivánni a hívektől, hogy
gyenge öltözékükkel egy órát a
rideg templomban töltsenek.

Badeni (NSZK) csoport tett látogatást hazánkban Hans Knalzert ev. lelkész (Buda
pesten volt ösztöndíjas) vezetésével. Ütjük során megtekintették az Országos Evan
gélikus Múzeumot és a Deák téri templomunkat. Felvételünk az előbbi helyen
készült.

A hívek lakásában minden
nap születik valami új. Egy be
rendezési tárggyal... szépül a
fészek. A templomban pedig
éveken, évtizedeken marad
minden a régiben. Nem készül
nek új oltárterítők, szőnyegek,
kelyhek... minden a megszo
kott „bocsánat” megunt régi.
A fotelből a kemény s hideg
padra ki üljön? Folytathatnám
sokáig a templom külső dolgai
nak fontosságát, de térjünk a
belsőre.
Álljunk az oltár elé! Elég, ha
csak sátorosünnepek alkalmá
val térdel le a gyülekezet és vesz
úrvacsorát? Nem kellene ezeket
az alkalmakat szaporítani
számban és létszámban is? Egy
re kevesebb ifjú pár térdel az
oltár előtt. Kevesebben hozzák
gyermekeiket a keresztelőkúthoz. Mi ennek az oka? Nem a
lelkész és a gyülekezet vétkes
ebben? Versenyben vagyunk a
társadalmi rendezvényekkel.
Álljuk ezt a versenyt? Igyekszünk-e kedvessé, vonzóvá ten
ni ezeket az alkalmakat?
Menjünk fel a szószékre!
Akarattal írtam többes szám
ban, mert az egyetemes papság
elve alapján mindnyájan prédi
kátorok vagyunk. A lelkészek
méltóképpen, jól prédikálnak?
Nem hangzik a kürtszó hami
san? Bizonytalan hangon szól
nak sokszor. Nem vagyunk
szinkronban az idővel, az em
berekkel, a híveinkkel, akiknek
prédikálunk. Halott s nem élő
igét hirdetünk. Érthetetlen
nyelven beszélünk. Az emberek
feje felett hangzik a beszéd.
Érintetlenül hagyva a híveket.
Hogyan prédikál az anya és
az apa a családban? Életük bi
zonyságtétel Jézus Krisztus
mellett? Énekelheti-é a család:
„Itt van Isten köztünk”? Fele
lősek vagyunk a misszió mun
kájáért. Egyet meg kell tanul
nunk alázatosan: a hibát nem
kint, hanem bent, önmagunk
ban kell keresnünk.
Nagy öröm látni, olvasni az
„Evangélikus Életben”, hogy
hétről hétre hány templom újul
meg. De még nagyobb öröm
lenne a hír arról, hogy a meg
újult templomok népe is meg
újult. Új életével önmagának,
családjának, gyülekezetének s
az egész nemzetnek megújulást
jelent.
Hernád Tibor

C zabarka András

A Bécsikapu léri templomban
augusztus 10-én,
vasárnap du. 6 órakor
egyházzenei áhítat keretében
a VANTAA-i (Finnország)
Marionetti kam arakórus
és a Gaudium kamarakórus
énekel.
Vezényel: Aija-Leena Ranta és
Táborszkyné Ruthner Judit.
ígér hirdet: D. Koren Emil

Ambrózfalván született 1906-ban, egy
szerű paraszti család gyermekeként.
Családjától nem állt távol a vallásos
gondolkodás, hiszen édesapja nagyon
szerette az énekeket, feleségével együtt
hűségesen jártak a templomba, otthon
imádságban gyakorta együtt csendese
dett el az egész család. Az édesapa az
akkori ambrózfalvi evangélikus gyüle
kezet felügyelője volt. Ő is egyszerű
földműves emberként élte az életét és
tapasztalta meg azt az igazságot, mi
lyen nehéz a paraszti munka. Saját éle
tében tapasztalta, mit jelent dolgozni a
mindennapi kenyér megszerzéséért hó
ban, fagyban, sárban, vagy éppenség
gel a tűző napon. Átélte annak valósá
gát, hogy az emberi élet a küzdés maga.
Megérezte annak igazságát is, hogy
ember küzdj és bízva bízzál.
Ha felnyitjuk A Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos Névtá
rát 1973. év a 78. oldalon, akkor ott ezt
olvashatjuk: Csongrád-Szolnoki Egy
házmegye, Ambrózfalva: a Lelkészi ál
lás betöltetlen. Felügyelő: Czabarka
András.
Ebből azt a következtetést vonhat
juk le, hogy amíg nem volt lelkésze a
gyülekezetnek, addig a felügyelő gon
doskodott a lelkészi szolgálat folyama
tossá tételéről. Több, a későbbiek so
rán nevessé lett lelkész szolgált az amb
rózfalvi gyülekezetben, akiknek köz
vetlen segítőtársa Czabarka András
felügyelő maradt. Amikor a gyülekeze
te új lelkészt kapott, akkor Czabarka
András felügyelő kérte arra, lelkész úr,
minden nap legalább egy órát foglal
kozzék a Bibliával, mert csak így tud
fejlődni szolgálatában és hűségesnek
lenni a nehéz szolgálat útján. Az elmúlt
13 évben is hűségesen végezte felügye
lői tisztét, mivel az eddigi tisztújítások
kor újra és újra bizalmat kapott. Né
hány éve nemcsak, mint ambrózfalvi
felügyelő szolgál, hanem úgy is, mint a
Csongrád-Szolnoki Evangélikus Egy
házmegye felügyelője. Elkíséri lelkészét
nemcsak a hivatalos egyházmegyei
presbiteri gyűlésekre, hanem részt vesz
a Lelkészi Munkaközösség gyűlésein is
és figyelemmel kíséri a lelkészek szolgá
latát e fórumon is kis Egyházmegyénk
ben.
Felügyelőnk nemrégen töltötte be
80. életévét, kérem Istentől adjon erőt,
egészséget, hitet, szeretetet és szolgálat
készséget Felügyelő Úrnak az egyház
Ura és kis gyülekezetünk szolgálatá
hoz.

MEGHÍVÓ
1986. augusztus 17-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor
a békéscsabai Nagytemplomban
iktatja hivatalába új lelkészét
Aradi András
eddigi Szarvas-újtemplomi lelkészt
TÁBORSZKY LÁSZLÓ esperes.
Az istentisztelet utánaünnepi
közgyűlés lesz.
Mindkét alkalomra minden
érdeklődőt szeretettel vár
AZ EGYHÁZKÖZSÉG
PRESBITÉRIUMA
Harta
Pünkösd ünnepén iktatta be Szabó
Vilmos Béla lelkész a megújított és
részben újraválasztott tisztikart, vala
mint szolgálatra bocsátotta a gyüleke
zet diakóniai bizottságát.
Felügyelő Helfrich Márton, gondnok
Schnautigel János, pénztáros Grőb Já
nos.
Presbiterek: Kolb János, Váradi And
rás, Rózsa István, Szabó András, Gillich Péter (Schmehl), Kuncz Jánosné,
Eichammer János, Adorján László,
Gottschall Mártonné, Beischlag Péter,
Helfrich János (Égéi), Vörös Istvánná,
Schnautigel Jánosné, Juhász Istvánná,
Szurma Pál, Wolf Henrikné, Kamp Sa
lamon, Barth Péter.
Számvevőszék: Knodel Henrik elnök,
Kachstádter Henrik, Scherer András,
Bemert Péter
Diakóniai Bizottság: Schnautigel Já
nosné elnök, Gottschall Mártonné,
Grőb Mártonné, Leithpizer Péterné,
Helfrich Mártonné, Kaszt Jánosné,
Stadler Mihályné, Vörös Istvánná, Sza
bó Vilmosné, Reuiger Jánosné, Stefán
Kristófné, Knodel Henrikné (Égéi),
Knodel Henrikné (Leitert), Gillich
Henrik
Dunaújváros
A gyülekezet erősödésének újabb je
leként június utolsó vasárnapján a fiókgyülekezet új gondnokot és presbitere
ket iktatott be Tóth-Szöllős Mihály, az
egyházmegye esperese. Gondnok lett
Hermann János. Presbiteri szolgálatra
indultak el: Tagai Imre, Mihácsi Lajosné, Hermann Jánosné, Merczel Miklósné, Mórocz Lajosné. Első feladatuk
a múlt évben megvásárolt épület ima
ház céljára történő átalakítása, a mun
ka szervezése és arra buzdítás.
Sárvár
Igehirdetési sorozat volt a gyüleke
zetben. Szolgáltak: Martos Ödön ny.

özv. Vas Jánosné szül. Szüsz Erzsébet
lapunk hűséges olvasója 90 éves korá
ban elhunyt. Szerettei és a gyülekezet
nagy részvéttel kísérte útolsó útjára a
kölesdi temetőben. Koporsójánál Sza
bó Pál lelkész hirdette a vigasztalás igé
jét. „Ha a halál árnyéka völgyében já
rok is, nem félek semmi bajtól, mert Te
velem vagy.”
Szeberényi Lajos a tápiószelei gyüle
kezet volt felügyelője 94 éves korában
elhunyt. 1980 óta, felesége hirtelen ha
lála után Kiskunhalason lakott egyet
len életben maradt fiánál. Temetése jú
lius 17-én volt Hódmezővásárhelyen
Takács János lelkész szolgálatával.
Apróhirdetés
HARANGOK villamosítását, javí
tását húzómágnessel, 5 év garanciával
vállalom. Balogh Ádám
1039 Bp. Sarkadi út 8.
Telefon: 872-499
43/160 szakmunkás élőhitű evangéli
kus elvált férfi megismerkedne korban
hozzáillő nővel, aki hűséges társa lenne
egy boldog házasságban. Bemutatkozó
leveleket Ézs 41,13 jeligére a kiadóhi
vatalba kérek.”
15 éves német leány hasonló korú,
németül tudó vallásos levelezőtársat
keres.
Címe: Brigitte Ullmann, Marienberger Str. 72. Dresden, DDR-8021.
Hibaigazítás
Lapunk 27-i számában megjelent bé
késcsabai hir 7. sorában olvasható név
helyesen: Kruchió Gábor.
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A Buenos Aires-i
magyar evangélikus gyülekezet
életéről
A Buenos Aires-i magyar evan
gélikusok tavaly zárták 15. egyházi
évüket. Ebből az alkalomból is
mertetjük a gyülekezet életét és
munkáját az 1986. június 1-i ren
des évi közgyűlésen elhangzott lelikészi és presbiteri jelentés alap
iján.
Hefty László esperes, a Buenos
Aires-i magyar evangélikus gyüle
kezet lelkésze, az 1985. évről szóló
jelentésében örömmel ír arról,
hogy a gyülekezet egész évi fárad
ságos munkája nem volt hiábava
ló. Nem földi kincsek gyűjtögetéisére törekedtek, mert aki csak ezt
tartja fontosnak, az egész életében
kesereg és elégedetlenkedik sorsa
miatt. .Az elmúlt esztendőben so
kat kellett vitatkozni és viaskodni
ilyenekkel, de végül azok kerültek
ki győztesen, akik a Lélek segítsé
gével hirdették az evangéliumot és
Krisztus követésére szólították föl
I az embereket. A gyülekezeti mun
ka középpontjában tehát a miszI szió, az evangélium hirdetése, a bi
zonyságtétel áll. A magyarok kiI csíny szigete egyébként is hűségeIsen őrzi sajátos hagyományait;
mennyivel inkább ügyel arra, hogy
hitbeli örökségét nemzedékről
nemzedékre továbbadja! Ez az elI kötelezettség ad reménységet a híI vöknek, még akkor is, ha látják,
hogyan költöznek egymás után
mennyei otthonukba a gyülekezet
alapító tagjai. Az ősi hit megma[rad, öröklődik, így a gyülekezet
I élete is újra meg újra megelevenedhét.
A gyülekezeti közösség átélésé
nek páratlan lehetősége az istenI tisztelet. Nagy ünnepeken mindig
megtelik a templom, különösen
Karácsonykor és Nagypénteken.
A többi vasárnapomazonban egy
re kevesebben járnak istentisztelet
re. Ennek talán az az oka, hogy a
magyar eredetű családok egyre ke
vésbé használják anyanyelvűket, s
gyermekeikkel, unokáikkal is in
kább spanyolul beszélgetnek. Ezt a
helyzetet figyelembe véve, a ma
gyar gyülekezet alkalmai közé spa
nyol nyelvű istentiszteleteket is be
iktattak. Ezeket az alkalmakat
egyre többen látogatják. Az évek
során világossá vált, hogy a ma
gyar evangélikus gyülekezet csak
akkor teljesíti Urától kapott föl
adatát, ha anyanyelve mellett a be
fogadó ország nyelvét is megbej csüli és használja az evangélium
hirdetésére. A magyar és spanyol
nyelvi csoport testvéri szeretetben
végzi munkáját.
A gyülekezet most legfontosabb
föladatának tartja az ifjúság bevo
nását. Örvendetes módon megnö
vekedett a gyermekek és az ifjak
száma. Ma már majdnem 70 tagja
van a gyülekezeti ifjúságnak. Raj
tuk keresztül még a szülőket is el
lehet érni. A felnőttek, akik gyer
mekeiket bibliaórára hozzák vagy
küldik, maguk is az ige közelébe
kerülnek. Az istentiszteleteken kí
vül azonban szeretetvendégségeken is van alkalom arra, hogy Isten
üzenetét hallják meg a gyülekezet
tagjai, ugyanakkor az asztalközös
ség növelheti a hívők egymás iránti
szeret,étét, s az egymás iránti fele
lősség érzését is.
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EZERÉVES LESZ
AZ OROSZ K ERESZTY ÉN SÉG
0
Konferencia a Dnyeper partján
A Moszkvai Patriarchátus Kül
ügyi Hivatalának vezetője, Filaret
metropolita az orosz orthodox
egyház nevében nagyszabású kon
ferenciát hívott egybe július 2J-28.
napjaira Kijevbe. Az egyházfők és
történészek közös tudományos
konferenciája előkészítője kívánt
lenni az orosz nép ezer évvel ez
előtt történt megkeresztelését meg
örökítő jubileumi ünnepségeknek.

a X. század közepén Olga fejede jával ketten képviseltük a magyar
lemasszony Bizáncban megkeresz- protestantizmust-. A városba veze
telkedett. Bár fia, Szvetoszláv nem tő 40 kilométeres .utat egy helyen
akart a Názáreti Mester útján jár sorompó zárja le: minden meszni, ennek fia, Szent Vladimir azon szebbről érkező járművet fertőtle
ban az „apostolokkal egyenlő” nítenek a csernobili katasztrófa
buzgósággal tett meg mindent óta. De a 3 milliós városnak - hi
azért, hogy népe Krisztust megis szen Kijev Ukrajna fővárosa - az
merje. Az első, tömeges keresztelé élete normális kerékvágásban ha
sekre 988 nyarán került sor Kijev- lad.
ben. Ennek a nagy eseménynek
A Dnyeper csaknem kétszer
millenniumi évfordulóját fogja az olyan széles, mint a mi, Dunánk.
orosz keresztyénség két év múlva Magyar őseink a 9. század végén
megünnepelni.
harcban álltak itt Igor és Oleg csa
pataival. Egy dombormű emlékez
A kijevi Magyar-hegyen
tet is erre a l l . század elején épített
A repülőtéren már várt bennün Szent Mihály-templomban. Kora
ket a vendéglátó egyház küldöttje. beli krónikák Kijevben magyar ut
Csohány János egyháztörténész cát, magyar kaput is említenek.
professzorral, a Debreceni Refor Máig is fennmaradt a város egyik
mátus Teológiai Akadémia dékán- dombját képező Magyar-hegy em
léke, rajta arany hagymakupolás
templom hirdeti a k^resztyénség
békítő erejének fényét.
Az egykori kijevi nagyhercegség
fővárosát a hagyomány szerinl
Kij, Scsek és Koriv testvérek alapí
tották. Emléküket hatalmas szo
borcsoport hirdeti a Dnyeper men
tén. Amint a hatalmas Csajka ko
csink mellette elhalad, kísérőnk í
folyóra mutat: itt zajlott le 988
ban az oroszok tömeges megke
resztelése!

keresztyénség megjelent küldöttei
nek köszöntései. Jeruzsálemtől
Cypruson át Athénig, a grúzoktól
bolgárokon át a román és cseh de
legátusokig számos pátriárka és
metropolita, s még több teológiai
fakultás köszöntésének tolmácso
lását halljuk.
A sűrű tematika megfeszített
munkát követel. Sorra hangzanak
a referátumok, Filaret kijevi met
ropolita elnökletével sok hozzá
szóló kap szót. Jelen van - mint
egyetlen marxista tudós - a moszk
vai Pedagógiai Főiskola egyik ta
nára, dr. Kuzmin, akinek történeti
tudása osztatlan bámulatot keltett.
Általában minden résztvevő nagy
felkészültséggel, a középkori bi
zánci, orosz és bolgár történelem
legapróbb részletei e biztos ismere
tével rendelkezett.
A négy nyelven - oroszul, ango
lul, németül és franciául - folyó
előadásokat és vitákat szimultán
tolmácsolás kísérte. A magyar
részről nyújtott előadásomban ar
ról szóltam, miként találkozott el
ső ízben a bizánci keresztyénséggel
a vándorló magyarság.

A gyülekezet jelentős munkát
végez a szeretetszolgálat területén
is. öregotthonokban karácsonyi,
húsvéti és születésnapi ünnepsége
ket rendeznek, ellátogatnak az ár
va és elhagyott gyermekek ottho
András apostol
naiba. Ezzel fejezik ki, hogy szerenyomdokain
tetük nemcsak a templombajárók
Az orthodox egyházi hagyokis csoportjára terjed ki, hanem imány szerint Péter apostol testvé
azokra is, akik nem tudnak részt rének, Andrásnak a magvetése
venni a gyülekezet alkalmain. hullott először őseik lelkének a ta
Hefty László esperes három szere lajába. Az evangélium világossága
azonban az egész országot csak
tetotthonban végez lelki gondo akkor kezdte beragyogni, amikor
zást, és istentiszteleteket is tart eze
ken a helyeken.
Figyelemre méltóak az ökumenében elért eredmények is. Szoros
kapcsolatba leptek a Comunidad
Cristiana (Keresztyén Közösség)
nevű gyülekezettel: közösen hasz
nálják a templomot és egymást se
gítik a szolgálatban. Az egyházak
közötti egyetértésért a Buenos
Aires-i magyar evangélikusok ko
moly tudományos teológiai mun
kát is folytatnak. Ugyanakkor teo-.
Egyhetes
lógiai alapon ítélik meg az egyhá
történészvita
zak keresztyénhez nem méltó visel
Kijev központjában kiemelke
dik méreteivel a 16 emeletes Lybii 1
kedését is.
szálló. Nevét a városalapítók nő A gyülekezet most áll az előtt a
vérétől kapta. A 40 külföldi é s
döntés előtt, hogy az egyház élén
mintegy 100 szovjetunióbeli tudó s
álló adminisztratív elnök helyére
számára maximális komfort á 1
püspököt válasszanak-e. Emellett
rendelkezésre, és talán még ennél is
szól az is, hogy a hívőknek nem
nagyobb a vendéglátók figyelme és
udvariassága.
csak olyan emberre van szüksé
A Szent Vladimir-székesegyhá/
gük, aki minden anyagi jellegű
ban,
sok 'száz hívő részvételével 1<
ügyet rendez és rendben tart; ha
Filaret metropolita megnyitja a konferenciát
zajló ünnepi nyitó istentisztelet pi
nem olyanra is, aki tudásával és
ratlan élmény. De nem kisebb b<:hitével a gyülekezet teológiai és lel
nyomást tesznek a hatalmas kele ti
f
:
\
ki vezetője lehet. Ezt a javaslatot
K áldS J á n o s
most kell a közgyűlés elé terjesz
teni.
A magyar evangélikusok nagy
buzgalommal vesznek részt a kul
túra terjesztésében. Előadásokon,
újságcikkeken keresztül hívják föl
a gyülekezetek figyelmét magyar
művészek, tudósok és más jelentős
Könnyű lenne egyedül előre menni,
személyiségek munkájára. Még az
- a dolgokon mit se tűnődve istentisztelet keretein belül is meg
előre törni a jövőbe,
emlékeznek a magyar nemzeti ün
s fölmutatni magam
nepekről, hősökről és mártírokról.
diadalmasan.
Ezt a tevékenységet is a missziói
Könnyű lenne - semmit nem venni észre,
küldetés tudatában vállalta a Bue
fütyülni minden szomorúságra és miértre,
nos Aires-i evangélikus gyülekezet.
s így húzni el.
A misszió jegyében lelkigyakorla
Mennék is, ha csak az fénylene előttem: a karrier.
tot rendeztek, melyen nyelvi és
De nem!
életkorbeli korlátozások nélkül
Soha egyedül!
mindenki részt vehetett.
Csak együtt lehetünk boldogok, valamennyien.
Meg kell még említeni a jelentős
Nélkületek - külön - megőrülne a szívem.
szórványszolgálatot is. Uruguayban és Paraguayban egyre keve
v _____________________!__________________
sebben tartanak kapcsolatot az
egyházzal, egyre gyengébb a gyüle
kezeti élet. Ezért a Buenos Aires-i—
ek több alkalommal tartottak is
tentiszteleteket és bibliaórákat eze
Háromszázötven éves a szlovák ajkú evangélikusok énekeskönyve, a
ken a területeken az evangélikusok
lelki épülésére. Ezeket az alkalma
kat hálásan fogadták az igére éhe
ző és szomjazó testvérek.
Hefty László, a gyülekezet lelké
Súlyos, rézveretes, ízlésesen dí főként idősebb emberek vasárna jutott Árva várába, gróf Illésházy
sze, így értékelte az elmúlt évet és
szített
régi énekeskönyv van a ke ponként vagy ünnepeken már az Gáspár birtokára. A nemes gon
így tekintett az új esztendőre: „Is
zemben. Nagyanyámtól maradt istentiszteletek előtt jó korán beül dolkodású gróf Tranovszkyt a vár
ten Szendéikével megáldott ben rám. A „keresztépületben” lévő kis tek a templomba a szokott he kastély lelkipásztorává nevezte ki,
nünket újra. Kegyelmének jelenlé lakásában vasárnap délutánon lyükre, kivették a padokban elhe s ő a reá bízott lelkeket tiszta evan
te és megújító ereje manapság érez ként még mint elemi iskolás kis lyezett és fiókokban tartott Tra- géliumi szellemben nevelte. Ké
hető minden téren. Ez segítsen, fiúcska, én is énekelgettem belőle. nosciust, s aki jó hangú volt és sőbb Liptószentmiklósra került,
mint gyarló gyermekeit, hogy lelki Ő hétköznap js gyakran elővette. vezetni tudta az előéneklést, be ott is halt meg, aránylag fiatalon,
leg megerősödve egyre tökélete Mikor házi munkáját végezte, ke mondott egy-egy énekszámot, el is 46 éves korában. Enekeskönyvét
sebben, önfeláldozóbban, hűsége nyeret dagasztott, vagy kézimun kezdte, a többiek pedig felsorakoz „Cithara Sanctorum” címen adta
sebben szolgálhassuk embertársa kák előnyomását, a „drukkolást” tak - ahogy folyamatosan érkeztek ki. Legelőször 412 ének volt benne.
ink körében dicsőségét ez új esz csinálta. Legtöbbször olyankor, a templomba, és bekapcsolódtak Köztük sok fordítás latin, német és
amikor egyedül volt. Eleinte értet az éneklésbe. Még az utolsó, a har lengyel nyelvből. Sok átültetés a
tendőben.”
lenül néztem rá: Nagymama ma madik harangszókor is zengett az cseh-morva énekeskönyvből. Az
Vető István
énekek száma idők folyamán
gában énekel. Ő ezt természetes éneklés.
Nagyanyám megkívánta, hogy a 1157-re emelkedett, igen sok éne
nek vette. Mindig ott volt az aszta
nála töltött vasárnap délutánokon ket átplántáltak idegen országok
lán, a „pápaszem” mellett.
Amikor jobban megnéztem, beszámoljak arról, mik voltak az evangélikusai, sőt más vallásúak
csak akkor vettem észre, hogy csa énekek a templomban, miket hir énekeskönyveibe is. Tranovszky
ládi krónika van feljegyezve benne, dettek, mennyien voltak - ő pedig évszázadokra szóló énekeskönyvé
így volt az akkor szokásban, emlé maga előtt tartva a nyomtatásban vel kettős célt akai;t munkálni.
keztetőül is arra, hogy akik már megjelent évi istentiszteleti rendet, A 30 éves háborúban küzdő hívéi
nincsenek közöttünk, azokra a áthúzta azt a dátumot, amely már nek a kezébe lelki vezért akart ad
születésük vagy a halálozásuk nap elmúlott. Szerettem eljárni egy ni, hogy kritikus helyzetekben is
ján különös kegyelettel gondol aránt a magyar és a szlovák isten- szilárdan állhassanak meg hitük
junk, esetleg lapozzuk fel az éne tiszteletre, s a Tranoscius már ak ben. S maga akarta őket megszilár
dítani az Ágostai Hitvalláshoz va
keskönyvben az ő kedves énekei kor beszédes lett számomra.
ló hűségükben. Könyve azonban a
ket. Nagyanyám ilyen évforduló
NUESTRA FE. « unt publictd&n dt It Atodadőn Criftiana Evangilica t-utaran^
kitűzött néhány célon kívül sok
CONGREGATION “LA CRUZ DE CRISTO", AMENABAR 1748. BS. AS. T X 784-IMS
kor engem bízott meg, hogy ker
Szerzője és műre
Propltdtd lnttl«ctutl:N 282457 Director: von Htft^ LttMt |l«npwo cowo m twcriuS.
más szent ügynek a szolgálatában
tünkből vigyek virágot a sírjukra.
Tranovszky György igen ambi is áll mind a mai napig. Elkíséri
Ez a könyv éppúgy volt templo
XXXIV. év fo ly a m
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szám
mi énekeskönyv, mint a családok ciózus, költői ihletettségü fiatal lel híveinket bölcsőtől «a koporsóig.
számára második Biblia. Még em kész, aki sok hányattatás után Az élet különböző alkalmain meg
lékszem azokra az időkre, amikor megfáradva, de bizó, erős hittel szólaltatja a hívő léleknek Istenben
A Buenos Aires-i magyar gyülekezet folyóiratának fejléce

Két év előkészület
Szent Vladimir házassága révén
a bizánci császár sógora lett. Hitté
rítő papjait, bazilita szerzeteseit fő
leg Bizáncból kapta. Az első ke
resztyén iratok bolgár közvetítés
sel jutottak el hozzájuk. Innen is
érthető, hogy az egykori jeruzsálemi anyaegyházon kívül első renden a'bizánci birodalom egyháztestének utódai vesznek részt fokozottan a két év múlva esedékes
nagy orosz keresztyén ünnepségek
előkészítésének sokrétű munkájá
ban.
Szívből kívánjuk, hogy e millen
nium mérföldkő legyen az emberi
ség béketörekvéseinek és az egyházak ökumenikus egymásra talála
sának a történetében. Fabiny Tibor

Csak együtt

)

TR A N O SC IU S

gyökerező békességét és megnyug
vását. Szlovák ajkú híveink éppen
a Tranoscius által élnek egyhá
zunk „de tempore” jellegében. Ez
az énekeskönyv olyan gazdaggá
tette gyülekezeteink liturgikus éle
tét, hogy századok változásaiban
és viharaiban is alig vesztett vala
mit a gazdagságából. Tranovszky
könyve az idők folyamán mindig
bővülő s ma már az eredetinek há
romszorosára növekedett kiadá
saiban olyan, mint az az élet min
den vonatkozására alkalmazott
Szentírás: annak igazságait hirdeti,
szövegét követi és még közelebb
hozza a hívekhez. Néhol szinte
naiv egyszerűség és igénytelenség,
másutt szinte művészi választékos
ság és emelkedettség, de mindenütt
az Isten előtt megalázkodó szív
tiszta érzelmeinek őszintesége jel
lemzi. Költői érték szempontjából
kétségtelenül nem egy színvonalú.
Terjedelmes lamentációk és élet
bölcseleti megnyilatkozások van
nak benne. Ez azonban azzal ma
gyarázható, hogy minden más val
lásos olvasmányt pótolni akar, s az
élet egész területére eligazítást akar
adni egyszerű viszonyok közt élő
híveknék. A dallamok száma min
tegy 400. A gyűjtemény nevét szer
zőjétől kapta. Ezzel tisztelték meg
annak emlékét, aki életművét az
istentiszteleti és a hitélet útjára el
indította.
Pásztor Pál
(A cikket következő számunkban
folytatjuk)
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Hogyan nevezte magát Jézus?

AZ ÚT
Közületek bizonyára töb
ben látták az E. T. című fil
met a moziban. A kis űrbéli
lény szomorú történetét néz
ve nem csak gyerekek, de fel
nőttek szíve is összeszorul.
E. T. egy idegen égitestről ér
kezett, amellyel azonban min
den kapcsolata m egszakadt,
amikor társai itt felejtették.'
Egyedül m aradt, űrhajó nél
kül, sokáig nem találva mó
dot a hazatérésre. Bár sok
barátot szerzett, mégis ide
gennek érezte m agát a mi
bolygónkon. Emlékeztek, nem
kevés veszéllyel is szembe
kellett néznie. De a legbor
zasztóbb volt, hogy el lett
szakítva otthonától, övéitől.
Ezt az érzést ti is tap asz
talhattátok már. Talán tudjá
tok, mit jelent nagy tömegben
elkeveredni mondjuk a stran
don, vagy egy hatalm as áru
házban. Bámészkodtok, élve
zitek a nyüzsgést, a sok lát
nivalót, s egyszer csak azt
veszitek észre, hogy eltűntek
mellőletek a szülők. Keresitek
őket, esetleg kiabáltok is, de
hiába. Talán csak néhány
méter választ el benneteket
tőlük, mégis erőt vesz rajta
tok valami furcsa, szoronga
tó érzés. E. T-t egy egész vi
lág választotta el az övéitől.
Milyen jó, hogy az ő történe
te csak kitalálás, csak mese.
Én tudok azonban egy or
szágról, amelyik valóban léte
zik, s amelytől minket is egy
világ választ el. A Biblia m ég
is úgy beszél róla, hogy ez a
mi otthonunk. Isten ország á
ról, a mennyországról van
szó. Sokat hallunk róla, m ég
is olyan távolinak tűnik. Ho
gyan lehet oda egyáltalán el
jutni? Erre a kérdésre egy al
kalommal Jézus így válaszolt:
„Embereknek ez lehetetlen,
de Istennél minden lehetsé

g e s ”. Egy világ választ el tő
le, mai igénk mégis arról be
szél, hogy szinte kézzelfog
ható közelségben ván hoz
zánk. Isten bűneink ellenére
sem akarja, hogy tőle távol,
elszakítva éljünk. Jézust út
nak küldte, hogy aki őt köve
ti, hazataláljon a mennyei
otthonba.
Minden ember jár valamifé
le úton. Vagy saját elképzelé
sei szerint, vagy m ások irá
nyítása alatt él. Tele vagyunk
célokkal, vágyakkal, remé
nyekkel jövőnk felől, s ezek
m egvalósításáért
küzdünk
napról napra. Ti is bizonyára
már
tervezgetitek,
milyen
szakm át tanuljatok, mi legyen
az, amivel egy életen keresz
tül foglalkoztok. A nagy tenniakarás közben talán nem is
gondolunk arra, hogy mi
lesz, ha egyszer csak „meg
érkezünk”.
Megérkezünk,
vagyis vége lesz az útnak.
Belegondoltatok már egyszer
is, hová vezet az életünk?
Isten, a mi mennyei Atyánk
hazavár minket. Haza azon
ban csak egy irányba lehet
elindulni. Minden m ás ösvény
tévútra vezet. Ezt az irányt
m aga Jézus m utatja nekünk.
0 világítja be életünk sötét,
bizonytalan pontjait, ö a Jó 
pásztor, aki a veszélyben, fé
lelmetes kilátástalan élethely
zetben is vezet minket, ö az
„igazi szőlőtő", aki segít ne
künk hasznos, jó gyüm ölcsö
ket termő, boldog, vidám éle
tet élni. S ő m aga az út is,
sőt útitárs, barát, aki végigkí
sér minket még a halál kü
szöbén is túlra.
Most már csak az a kér
dés, akarsz-e ilyen barátot
m agadnak? Ha igen, akkor
gyere, induljunk, s kövessük
Ot!
Brebovszkync P in tér M á rta

M iért járok templomba?
Olvasóink hozzászólásaiból
„A cikkben egyik felmerült kér
dés így hangzik: »De ha a prédiká
ció csakugyan „rossz”, meggon
doltuk-e, hogy ennek sok és több
féle oka lehet. Itt azután dr. Groó
Gyula professzor úr, mint a cikk
szerzője, több különböző okot em
lít. Szeretném ezen okokhoz hoz
záfűzni az alábbiakat: Pál apostol
egyik levelében kéri a gyülekezet
állhatatos imádságát „...hogy az
Isten nyissa meg előttünk az ige
ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus
titkát, amelyért fogoly is vagyok,
hogy nyilvánvalóvá tegyem azt
úgy, amint nékem szólnom kell.”
(Kol 4,3-4). Ugyanez a kérése az
apostolnak az efezusi gyülekezet
hez azért, „hogy adassék nékem
szó számnak megnyitásakor, hogy
bátorsággal ismertessem meg az
evangélium titkát”«.
Valóban igaz - ahogy a profeszszor úr úja - »a vásár kettőn áll«,
ami nézetem szerint azt is jelenti,
hogy az igehirdetésre készülni kell
nemcsak a lelkésznek, hanem na
pokkal előtte, buzgó imádsággal a
gyülekezet azon tagjainak is, akik
igazán »éhezik és szomjazzák« az
l9ten igéjét.
Ami pedig magát a templomot
és a templomba való járást illeti; az
Úr Jézus nem azt ígérte, hogy ő csak
a keresztyén templomok falai kö
zött található neg, hanem hogy a
hívő gyülekezetben van jelen. Te
hát nemcsak a kövekből épült falak

között van jelen, hanem az élő hitű
szíveknek közössége vonzza magá
hoz az élő Krisztust. Ezért kell a
gyülekezet buzgó imádsága is!”
Sztupkay Sándor
Budapest
„Többször, is elolvastam az
Evangélikus Élet július 27-i számá
ban megjelent - Dr. Groó Gyula
professzor úr - »Miért járok temp
lomba« c. cikkét.
Szívhez szóló volt a cikk. Azt
amit a templomba járással kapcso
latban érzünk, de talán kifejezni
nem tudunk, azt sokunk helyett
megtette a cikk. Istennek drága
ajándéka, hogy járhatunk hajléká
ba, hogy ott erőt meríthetünk küz
delmes napjainkhoz, elcsendesed
hetünk.
Többször megtörtént velem,
hogy csak az istentisztelet végén
vagy elején tudtam ott lenni - mi
vel autóbuszhoz vagyok kötve - s
ha nem is hallgathattam végig az
istentiszteletet, de az együtt ének
lés öröme elkísért, erőt adott és ad
s valóban »hordoz és felemel«.
Urunknak legyen'hála mind
ezért az adományért.”
Császár Miklósáé
nyugdíjas
■ Nyírtelek
i
-....**
„Római katolikus vagyok, de
olvastam lapuk július 27-i számát.
Dr. Groó Gyula: Miért járok

A
VASÁRNAP
IGÉJE
Ézsaiás 54,7-10

ISTEN K Ö NYÖRÜLŐ H Ű SÉG E ÖRÖK
Csodálatosan szép, drága evangélium ez az ige. Valóban
örömhír. A babiloni fogság végének idején hangzik Izrael
népének Isten megbocsátó hűségéről. Izrael az Úr Isten jegye
se, felesége, akinek a csodálatos jó hír szól: ő megbocsátó
irgalmából újra szeretetébe fogadja az elhagyottat, s hozzá
való hűsége örökké tartani fog. Mégis, amikor az egész prófé
ciát olvassuk, érezzük, hogy ígéreteinek nagysága és tartalma
túlnő Izrael történelmi és földrajzi határain. Átlép idői és
térbeli korlátokat és a lelki Izraelről szól. így idézi Pál apostol
is a prófécia első mondatait az egyházra vonatkoztatva. (Gálata 4,27). Az egyház valóban Krisztus jegyese, azért nem
hűtlenség az ige mondanivalójához, ha azt minden további
nélkül ilyen tág értelemben értjük, és magunkra vonatkoztat
juk.
Benne Isten esküszik meg népének. Ésszel felérhetetlen
csoda ez. Mindenek életrehívó alkotója, a világmindenség,
egész teremtettség hatalmas, bölcs fenntartója és kormányzó
ja, minden földi és mennyei Seregek Ura esküre nyitja ajkát
csupán azért, hogy a porszem ember higgyen neki. Bizonyos
legyen szavának, ígéretének valóságáról, beteljesüléséről. Ta
lán neki van szüksége arra, hogy mi higgyünk neki? Semmi
képpen nem. Hanem azért teszi ezt, mert annyira csodálatos,
elképzelhetetlenül nagy az ő ígérete, hogy hinni sem tudnánk
neki, bízni sem tudnánk valóra válásában, ha ő ezt esküvel is
meg nem erősítené. Mit is ígér hát? Miről szól ez a jó hír,
evangélium?
ígéri, hogy helyreállítja azt a megromlott szeretetviszonyt,
amely népe bűne miatt borult fel. Újra hűségesen magához
fogadja jegyesét az ő békét adó szövetségébe. Mi tudjuk már,
hogy ez a viszony az új szövetség vére által, Krisztusban
állíttatott helyre. Áz ő érdeméért, megváltó haláláért fogadott
magához, új szövetségébe bennünk az Isten. „Mert tetszett,
hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földieket
és a mennyeieket úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán
kiontott vére által.” (Kolossé 1,20).
Ez azonban csak bűneink eltörlése, bocsánata által lehetsé
ges. Alapigénkben egyetlen szó sem utal arra, hogy erre az
isteni ígéretre és esküre valamiképpen az övéiben, népében
lenne alap. Sőt ezek a kifejezések: irgalmazok neked, nem
haragszom rád, nem dorgállak meg többé, mind arra mutat
nak, hogy egészen másra szolgáltunk rá. Pontosan a haragra,
dorgálásra, irgalmatlan ítéletre. Ő mégsem így cselekszik ve
lünk, hanem az ártatlan Fiúra helyezte bűneinket, s az ő
kereszthalálában vitte véghez ítéletét felettünk. Bocsánata
azért nem a. bűn tehetetlen elnézése, hanem aktív cselekvés,
amelyben valóságosan eltörli azokat.
Mindez kegyelemből van. Kereshetjük s megtaláljuk igénk
ben az erre utaló kifejezéseket is. így ezt mutatja már az
„irgalommal összegyűjtelek” kijelentés, de az utolsó mondat
„hűség” kifejezése is, amely kegyelemmel is fordítható. Még
sem ez a fontos és döntő, hanem az, hogy az egész igeszaka
szon áttűz ennek a kegyelemnek a melege. Nem helytelenül és
véletlenül használtam együtt ezt a két szót, mert ahol kegye
lem van, ott az Isten szeretetének melege árad szét az emberek
között. Ott öröm és boldogság van.
Bánfi Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Istenünk, Atyánk, hálát adunk neked az evangélium jó híréért, hogy
csupa kegyelemből eltörölted bűneinket Krisztusért, s benne helyre
állítottad a sok vétkünk és hűtlenségünk miatt megromlott közösséget
Veled. Áldunk ígéretedért, hogy hozzánk való kegyelmes hűséged soha
el nem múlik. Kérünk tarts meg minket a veled való szeretetközösség
melegében ebben az életben, hogy odaát örökre bírhassuk annak teljes
ségét. Ámen.

templomba? című írása nagyon el
gondolkoztatott.
Mert nekem is a legfontosabb a
prédikáció... De akkor - döbben
tem rá - miért járok templomba?
Vasárnap reggelenként van a rá
dióban egyházi félóra, ahol a leg
jobb igehirdetők szoktak beszélni.
Igen, néha hallgatok rádióból is
prédikációt, de hiányérzetem van.:
nem énekelhetek, nem imádkozha
tok hangosan, nem felelhetek a mi
séző atyának a liturgiában. Nem
válthatok mise után néhány szót
sorstársaimmal, akik a világ összes
kisértése ellenére Isten szava sze
rint akarnak élni ugyanúgy, mint
én. És... maga a templom épülete
is hiányzik. Már a messziről látha
tó templomtorony is nyugalmat
áraszt felém. - Érdekes, amikor
teljesen ismeretlen helyre magá
nyosan utazok, és kinézve az abla
kon a »mellettem elhaladó« kicsi
falvak templomtornyait megpil
lantom, oldódik az a bizonyos fe
szültség, ami az emberben megjele
nik, ha ismeretlen felé indul. Az jut
eszembe: van egy Biztos Ismerős,
Aki mindenütt jelen van.
Mindemellett nekem nagyon
fontos a prédikáció. Én nem igény
lem, hogy a prédikátornak »szóno
ki karizmája« legyen, de azt elvá
rom, hogy a »nép nyelvén« szól
jon. Sok-sok gyakorlatias példával
és hasonlattal világítsa meg a szent
Igét. Ne úgy beszéljen, mint aki a
Teológiai Akadémián vizsgázik!
A jó orvos is egyszerűen fogalmaz,
ha azt akarja, hogy laikus betege
maradéktalanul betartsa a kezelési
utasításokat.”
Kalászi Mária, Budapest

Pünkösd előestéjén, mint minden
szombaton ifjúsági órára gyülekez
tünk. Három távolabb lakó lány a
„menetrend szerinti” Trabant gépko
csival, a többiek pedig motorral, kerék
párral és gyalogosan érkeztek.
Az együttlét örömén túl mindenkin
érződött a másnapi szolgálatra készülé
sünk felelős izgalma. Már hetekkel
előbb megbeszéltük, hogy gyülekeze
tünkben a konfirmáció ünnep előkészí
tésében segítünk, és azon mi is szolgá
lunk. A templomot ünnepi virágdíszbe
öltöztettük. Mindnyájan éreztük, raj
tunk is múlik, hogy az oltárhoz először
lépők ne „konfirmálódjanak ki” a gyü
lekezetből. Nekünk kell megfogni a ke
züket, s azt később sem szabad elen
gedni. Ennek a jeleként az istentisztele
ten baráti szóval és énekkel is készül
tünk köszönteni őket. Tudjuk, hogy
minden új közösségben az első lépések
a legnehezebbek, ezért konfirmandu
saink további patronálását egymás kö
zött felosztottuk.
Szombat esténként általában 10—15en vagyunk együtt. A korosztály elég
tág, tizennégy évestől a. huszonévesekig
teljed.
Nagyon szeretünk énekelni, amit je
lez a két gépelt füzetnyi ifjúsági ének
gyűjteményünk. Utóbbi időben több
nyire a következő vasárnap igehirdeté
si alapígéjéről beszélgettünk. így más
nap az igehirdetésre jobban tudtunk
figyelni és az elhangzottakat vissza le
hetett kapcsolni a megelőző beszélge
téshez.
Fiataljaink közül páran már vállal-

szából talán teljesebb kép rajzolódhat
ki közösségünkről.
Kati 14 éves, általános iskolai tanuló
- Tavaly konfirmáltál. Könnyű vagy
nehéz volt beilleszkedni ebbe az elég
tág korhatárú közösségbe?
- Egyáltalán nem okozott gondot
az, hogy a legfiatalabbak közé tarto
zom. Már konfirmáláskor hívtak ben
nünket a többiek az ifjúságikra. Itt szí
vesen fogadtak bennünket és a légkört
igen oldottnak éreztem. Azóta tudom,
hogy a mi közösségünk egyben baráti
társaság is. Szívesen fogad minden
újonnan érkezőt.
Edit 16 éves gimnazista. Rendszere
sen segit a vasárnapi gyermekbibliaköri munkában.
- Az elmúlt időszak mely alkalmára
gondolsz vissza a legszívesebben?
- Nehéz kérdés, nehéz a választás.
Talán a szilveszteri együttlétünket em
líteném. Természetesen nemcsak a
mostani hőség miatt jó erre gondolni.
Ezt a napot kb. nyolcvanan töltöttük
együtt. Az elcsöndesedés, beszélgetés
mellett sokat játszottunk. S mig mások
az alkohol következtében, mi éjfél után
a minden idők legnagyobb hócsatájá
ban áztunk el egy kissé.
Szilvi 18 éves gimnazista 1
- Szerinted mikor jó egy ifjúsági
óra?
- Erre nagyon elfogultan válaszo
lok, mert nekem mindig jó. Ugyanis én
eddig mindig úgy éreztem, hogy min
den alkalom értem volt. Előre meg nem
beszélten, mégis az én kérdéseimre vá
laszolt. Mindig kaptam valami újat.

ták egy-egy alkalom előkészítését, a be
szélgetés vezetését. A beszélgetésekhez
gyakran felolvasunk friss, gondolatéb
resztő, vitára késztető újság- és folyó
iratcikket. Gyülekezés közben és ifjú
sági óra végén „traces partivá” alakul
va beszéljük meg egymás örömeit és
gondjait, az elmúlt hét eseményeit.
Havonta találkozunk egy-egy hétvé
gén a környező gyülekezetek fiataljai
val. Itt a beszélgetéseket korosztályon
ként szervezzük. A hétvége másnapján
felhúzzuk a túracipőt, bakancsot és
irány a Vértes, Gerecse vagy a Bakony
gyönyörű vidéke.
Következőkben három fiatal vála-

Sokszor egy mondaton, egy éneken
vagy a légkörön keresztül. S gondo
lom, hogy ezzel nem vagyok egyedül az
ifjúságban. Persze az a cél, hogy min
denki vigyen magával valamit az el
hangzottakból, de ha csak egy fiatal
kapott valamit, akkor az összejövete
lünk már nem volt hiábavaló.
- Volna-e valami közérdekű gon
dod, kérésed?
- Igén. Jó lenne, ha a Biblia-kiadás
nál ránk, fiatalokra is „gondolnának”,
s a nagy méretű Biblia mellett könnyen
hordozható, új fordításút is készítené
nek.
Sztruhár András

Egy elfelejtett tudósunk emlékére
Időszaki kamara kiállítás nyílt
az Evangélikus Országos Múze
umban Kalchbrenner Károly lel
kész-természettudós halála 100
éves évfordulója alkalmából. A ki
állítás élén a korabeli népszerű he
tilapból, a Vasárnapi Újság 1886.
májusi számából kinagyított fény
kép áll. Az akkor* divatos Ferenc
József-szakállal keretezve, tisztele
tet parancsoló, nemesvonású, ér
telmet sugárzó arc tekint ránk, a
viszonylag kicsi két vitrinben az
életpályát, illetve az életművet is
mertető képek, könyvek, prepará
tumok.
Kalchbrenner Károly alakja az
elmúlt száz év alatt a feledés ködé
be merült, egyházi berkekben
majdnem teljesen ismeretlen lett.
A természettudósok idézték fel a
centenárium alkalmával emlékét.
Az Országos Erdészeti Egyesület
Mikológiái Társasága kérte fel a
múzeumot közös kiállítás rendezé
sére a Természettudományi Múze
um anyaga felhasználásával.
Kalchbrenner Károly evangéli
kus lelkészcsalád fiaként 1807-ben
született a Sopron megyei Pöttelsdorfban (Petőfalva). Gimnáziumi
tanulmányait Sopronban kezdte

el, majd a magyar nyelv elsajátítá
sa végett átmenetileg Győrött ta
nult. Tanulmányait Pesten a pia
ristáknál, majd Selmecbányán és
Pozsonyban végezte. Teológiai ta
nulmányait Sopronban fejezte be.
1828-ban Haliéba ment tanul
mányútra, ahol a Magyar Könyv
tár könyvtárosa lett. Hazatérve lel
késszé szentelték és Pesten, édesap
ja, Kalchbrenner János mellett ka
pott segédlelkészi állást. Időköz
ben Mária Dorottya nádorasszony
udvari káplánjaként is működött.
1832-ben iktatták be a szepesolaszi
gyülekezet lelkészi állásába és ha
láláig hű maradt első gyülekezeté
hez. 1870-ben esperes, majd a
XIII. szepesi város főesperese lett.
Szembetegsége folytán, orvosi
tanácsra arra kényszerült, hogy
minden szabad idejét a természet
beli töltse. Hosszú erdei sétaútjai
során egyre jobban megfigyelte a
növényeket és behatóan kezdett
foglalkozni a Szepesség növényvi
lágával. Megfigyeléseit rendszerez
te, értekezésekben dolgozta fel és
azokat tudományos folyóiratok
ban ismertette. Érdeklődése egyre
inkább a gombászat, ezen belül is
az egzotikus gombák felé irányult.
|

30 éves korában, előképzettség és
segédeszköz nélkül kezdte el tudo
mányos munkáját. Neve csakha
mar az ország határán kívül is is
mert lett. Megfigyelései, eredmé
nyei által lassan az egész világon
szaktekintéllyé vált. Amikor Linné
svéd természettudós tanítványa
Fries és az angol Berkeley, a két
legjelentősebb természettudós el
hunyt, a külföldi tudósok minden
nevezetesebb vita alkalmával
Kalchbrennerhez fordultak, mert
véleménye mérvadó és döntő volt.
0 határozta meg és ismertette azo
kat a gombafajtákat, amelyeket a
világ minden részéről hozzá küld
tek. Számos külföldi társaság tag
jává választották, levelező tagja
volt az ausztráliai növénytársulat
nak is. A Magyar Tudományos
Akadémiának először levelező,
majd 1872-ben rendes tagja lett.
Londoni, szentpétervári, regensburgi és számos más külföldi szak
lapban rendszeresen jelentek meg
írásai.
Kalchbrenner Károlyra, az elfe
lejtett tudósra a mikológusok hív
ták fel a figyelmünket. Jó volt kö
zös értékeink őrzésében a kézfo
gást érezni.
Kinczler Irén
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A z é r t e p a ra n c so la t e lle n n e m c s a k a zo k v é tk e zn e k , akik Isten
ig é jé t c sa k ú g y hallgatják, m in t e g y m á sfa jta m e s é t, c sa k s z o 
k á s b ó l m e n n e k e l a p réd iká ció ra , s ú g y jö n n e k ki o n n ét, a m in t
b e m e n te k , s ha e g y -e g y é v n e k v é g e van, a z id é n is é p p o tt va n 
n a k, a h o l tavaly. M ind e z id e ig u g y a n is a z t tartották: e lé g jó l
m e g ü n n e p e ljü k a z ü n n e p e t, h a v a sá rn a p o n k é n t e g y m isé t, va g y
a z e v a n g é lio m fe lo lv a sá sá t vé g ig hallgatjuk. Isten ig é je után
a zo n b a n s e n k i n e m tu d a ko zó d o tt, a m in th o g y a z t s e n k i n e m is
h ird ette. M o st p e d ig , a m iko r m á r Isten ig é je itt van a k e z e in k
kö zö tt, m é g m in d ig n e m h a g y u n k fel a v is s z a é lé s s e l! H agyjuk
s z é p e n , h o g y folyton c sa k p ré d ik á lg a ssa n a k n e k ü n k , c s a k in tsen e k -b u zd ltsa n a k b e n n ü n k e t, m eg h a llg a tju k, d e n e m v e s s z ü k k o 
m o ly a n a szív ü n k re .
LUTHER
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Az egyházmegyei
közgyűlések elé
A koraőszi hónapokban ország
szerte közgyűlésre ülnek össze a
gyülekezetek képviselői. Egyházi
rendtartásunk szerint hároméven
ként kell az egyházmegyékben
közgyűlést tartani -, ha időközben
nem szükséges rendkívüli közgyű
lést összehívni.
Nem formális, ügyrendi pon
toktól agyonzsúfoltak ezek a köz
gyűlések. Elsőrenden azért nem,
mert minden ilyen ünnepi alkal
mat igehirdetés előz meg. És ez
ugyancsak nem formális része egy
egyházi ülésnek. Egy-egy egyház
megye népe, lelkészei, tisztségvise
lői és a gyülekezetek képviselői
együtt vannak az ige hallgatásá
ban is. Leborulnak Isten szine
előtt s hálát adnak azért a kegye
lemért, amelyet egy földrajzi terü
leten élő egyházi közösség átélt és
megtapasztalt az elmúlt három
esztendőben. Nagyon bensősége
sek ezek az istentiszteletek, ame
lyek őszinte kegyességgel párosul
nak. S az ilyen alkalmakon el
hangzott igehirdetésekben - mi
lyen kár, hogy azoknak szövege
nem kerül be a hivatalos jegyző
könyvbe - lehet csak igazán re
gisztrálni egyházunkban élő kegyességi formák típusait. Mert
ahány igehirdetés, annyi kegyességi típus figyelhető meg.
Igehirdetőink igen széles „ská
lán” mozognak. Az egyes tájegysé
gek tradíciói, az adott vagy válasz
tott hangsúly, amely ilyenkor hűen
fejezi ki egy-egy egyházmegye éle
tét, színesíti az ige üzenetét. Ezzel
is mintegy dokumentálják az egy
házmegyék fontos helyüket és sze
repüket a közegyház egészében.
Egyházi törvényeink szerint igen
fontos funkciót töltenek be ezek
az egyházmegyei közgyűlések.
Ugyanis ez a legmagasabb egyház
igazgatási szerve egy-egy egyház
megyének. Az egyházmegyei köz
gyűlés iktatja be az esperest és az
egyházmegyei felügyelőt. Megvá
lasztja az egyházmegyei tisztségvi
selőket, meghallgatja és megtár-

A helyőrség parancsnoka
alapjában igazságszerető em
ber volt. Furcsának tűnhetik,
hogy azt fogatta el, akit ütlegel
tek, s nem azokat, akik gono
szul bántak vele. A nagy felzajdulásban semmiképpen nem le
hetett volna megállapítani,
hogy ki a bűnös. Tulajdonkép
pen védőőrizetbe vette Pált így mondhatnánk - , amíg kide
rül az igazság. Az is elismerésre
méltó, hogy rögtön elismeri té
vedését, amikor meglepődik
Pál görög műveltségén. Tehát
nem az, akinek gondolta, nem
az előző napok egyiptomi lázitója. Ezek után meglepő, hogy
önmaga számára kényelmesen
alantasára bízza a kérdés tisz
tázását, méghozzá a szokásos
drasztikus módszerrel: a kor
bács majd megoldja a fogoly
nyelvét, megtanítja arra, hogy
a hatalommal áll szemben, ha
zudni nem érdemes. Ne csodál
kozzunk! Katona volt és egy
olyan világban élt, amelyben az
elnyomottak a mi világunk el
nyomottjainál is elnyomottabf

gyalja (s most erre az utóbbira he
lyezem a hangsúlyt!) áz esperesi
jelentést. Ez a jelentés három esz
tendő munkáját, eredményeit és
problémáit tárja fel, elemzi és érté
keli. De tulajdonképpen akkor vá
lik a jelentés életté s hitelessé, ha
azt az egyházmegyei közgyűlés
alaposan megvitatja. Hiszen közös
munkáról, elvégzett feladatokról
vagy ugyancsak az egész egyházmegyei közösség részéről el nem
végzett hiányosságokról kell szá
mot adni.
A közgyűlések nem az egyes
gyülekezetek, vagy éppenséggel
lelkészek értékelésének a helyei.
De nem is lehet ez olyan fórum,
ahol minden problémát „elhallgat
nak”. Nyíltan kell szólni az előre
mutató eredményekről és módsze
rekről, de nem lehet hallgatni arról
a visszaköszönő mentegetőzésről,
hogy „az én gyülekezetem csak
ennyire képes”.
Az egyházmegyei közgyűlések
igen jelentős közegyházi alkalmak
is. Hiszen egyházi életünk struktú
rája olyan - s ezt Egyházi törvé
nyeink is aláhúzzák és kifejezik - ,
hogy az a gyülekezetekből indul ki
s onnét terebélyesedik az Országos
Egyház, azaz a közegyház felé. Te
hát szerves kapcsolat van a köz
egyház és a gyülekezetek között.
(Ennek csak egy példája, hogy je
lenleg 92 szolgálati gépkocsi segíti
szórványlelkészeink
munkáját!)
Kölcsönhatásban „él” egymással
gyülekezet és közegyház. A gyüle
kezet az alap, amely „meghatáro
zott földrajzi területen élő evangé
likusok egyházi közössége” - hogy
újra az Egyházi törvényeinket
idézzem.
Szeretettel és áldáskívánással
köszöntjük az egyházmegyei köz
gyűléseket azzal a biztatással,
hogy munkájuk és imádság által
elért gyülekezeti eredményeik viszszatükröződnek majd a kerületi és
az ősszel tartandó Országos Egy
házi Közgyűlés jelentéseiben is.
Karner Ágoston
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bak voltak, mert a másik em
bert testvérnek mondó krisztu
si szó még nem jutott el hozzá
juk, és így szolidaritásra sem
találhattak. A katonákat pedig
erre nevelték és képezték ki,
hogy tudjanak csontot tömi,
vért ontani, engedelmességre
kényszeríteni minden ellenfelet.
Az ezredes mégsem lett fanati
kus, szólhatott hozzá az aláren
deltje, sőt képes volt módosíta
ni kiadott rendelkezésén, mert
alapjában igazságszerető em
ber volt.
Pál sokszor szenvedett Jézus
nevéért. Bebörtönözték, meg
botozták, megvesszőzték, meg

Tenni és imádkozni a békéért

HIROSIMÁI IMANAP
WA’

A végrehajtó bizottság münche
ni ülésén, júliusban, a Lutheránus
Világszövetség főtitkára elemezte
a nemzetközi helyzetet, elsősorban
az emberi jogok, a vallásszabadság
és a fejlődő országok eladósodása
szempontjából. Emlékeztetett a vi
lágszövetség korábbi határozatai
ra, melyekkel kapcsolatosan ter
mészetesen megtörténhet, hogy
egyes egyházi vezetők nem értenek
velük egyet. Ilyen esetekben a kö
zösséget úgy kellene komolyan
venni, hogy az eltérő véleményen
levők kimondják, amit gondolnak.
Az ENSZ nemzetközi békeévé
nek mintegy előzetes mérlegét
megvonva, sorra vette a megkez
dett vagy megszakadt tárgyalások
eredményeit és eredménytelensé
gét. Utalt azokra a tanulságokra,
melyekre a csernobili atomerőmű
katasztrófája az egész világot em
lékezteti.
A világ mai sok problémája és
számos erőfeszítés sikertelensége
ellenére látnivaló, hogy az ún. Hel
sinki-folyamat számos pozitív
eredményt hozott nemcsak az egy
házak, hanem a népek életére néz
ve is. Jelei vannak, hogy új légkör
és kedvezőbb kapcsolatok vannak
egyház és állam között több or
szágban. Természetesen sokkal
többre van szükség, és ha megfele
lő a nemzetközi légkör, akkor sok
kal többet is lehet tenni.
A Helsinki-folyamatnak erőtel
jes erkölcsi támogatást kell kapnia
az egyházak részéről is. S a tagegy
házak nem csak az emberi jogok és
az emberi kapcsolatok dolgában
tehetnek erőfeszítéseket, hanem a
Helsinkiben megfogalmazott elvek
és gyakorlati intézkedések mind
egyikében, elsősorban a bizalomépítő lépések érdekében, melyek az
együttműködést, biztonságot és a
leszerelést segítik elő.
A jelenlegi stockholmi tárgyalá
sok napirendjén szereplő kérdések
közül támogatást kíván az erő al
kalmazásáról való lemondás témá

kövezték nem kevésszer és ki
bírta. Most is kibírná Isten se
gítségével a korbácsolást. De ő
nem kéjeleg abban, hogy szen
vednie kell Jézusért. Amikor le
kötözik, figyelmezteti a száza
dost, hogy törvénytelenséget
követ el, ha római polgárt tör
vényes ítélet nélkül korbácsol
tál meg a katonáival. Nem csak
önmagát félti, azokat is óvja az
igazságtalanságtól, akiknek ki
van szolgáltatva. Ámuljunk el!
A százados és utána az ezredes
hisznek Pál szavának. Nem
kémek igazolást, nem nyomoz
tatnak, elhiszik Pálnak, hogy ő
valóban az, akinek mondja ma

ja. A vegyi fegyverektől mentes
európai övezet kialakítására tett
javaslatot a vegyi fegyverek teljes
megtiltásának összefüggésébe kel
lene helyezni. Ez a tilalom vonat
kozna a vegyi fegyverek tárolására
és újak elhelyezésére, de a megálla
podás előírná a meglévő készletek
megsemmisítését is. Csak termé
szetes az egyházak számára, hogy
erkölcsileg támogatják azt a javas
latot, melynek célja olyan európai
katonai helyzet megteremtése,
amely nyílt és stabil, s csökkenti a
szembenállás vagy összeütközés le
hetőségét. Itt van annak is az ideje,
hogy felismerjük a béke és igazsá
gosság összefüggését. „Nem akar
hatjuk a békét először, azután pe
dig az igazságosságot; a béke az
igazságosságból sarjad, az igazsá
gosságnak pedig békére van szük
sége.”
Az emberi jogokat tekintve to
vábbra is cél, hogy növekedjék a
normális egyházi tevékenység tere,
hogy nagyobb nyíltság mutatkoz
zék az emberi kapcsolatok, a hatá
rokon keresztül történő kölcsönös
csere, valamint az információk
szabadabb áramlása iránt.
A nemzetközi egyházi fórumok
ébren tarthatják a Helsinki folya
mat ügyét keleten és nyugaton, de
az egyházaknak minden nemzet
ben külön felelőssége, hogy a ma
guk területére nézve terjesszenek
elő olyan javaslatokat, melyek elő
mozdíthatják az egyezmény meg
valósulását. Mindez az állami ve
zetőkkel folytatott felelős párbe
szédben történhet, a Helsinki záró
okmány elveinek megfelelően.
Számos olyan országban, ahol az
LVSZ-nek tagegyházai vannak, ez
valósággal folyik is.
Nem lehet kétség afelől, hogy a
Lutheránus Világszövetség teljes
szívvel elkötelezte magát a Helsin
ki záróokmány elveinek s azok to
vábbfejlesztésének egy olyan kon
tinensen, melyen két világháború
lobbant fel.
R. A.

gát, római polgár. Annak az
embertelen világnak is volt va
lami emberiessége? Egy csendes
szó igaza miatt lehanyatlik a
korbács. Hittek a szónak.
Az ezredest nemcsak saját
magatartása dicséri. A „fejétől
büdösödik a hal” közmondás
fordítva is érvényes. A száza
dos nem ordít Pálra: fogd be a
szád! - És akik már a korbá
csot suhogtatták, „azonnal fél
reálltak mellőle”. Valóban
igazságszerető ember lehetett,
ha emberei is ilyenek voltak.
Sem az ezredes és emberei,
sem Pál nem takaiják el előlünk
az egyház Urát. Pál, akit előbb
halállal fenyegetnek, majd őri
zetbe vesznek, aki lekötözve és
lemeztelenítve váija az első kor
bácsütésnek agyáig ható villá
mát, maga sem tudja, hogy a
Krisztusról való bizonyságtétel
egy egészen sajátos tétele szólal
meg ajkán ebben a konkrét
helyzetben: minden felsőbbségnek megvan a lehetősége arra,
hogy az igazságosság és emberi
esség Útját járja.
T e k n s Ottó
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Dr. Aranyos Zoltán köszönti a fasori
református templomban megjelenteket
1986. augusztus 9-re az Egyházközi
Békebizottság kezdeményezésére az or
szág különböző gyülekezeteiben egész
éjszakán át tartó virrasztást hirdettek
meg a hirosimai atomtámadás 41. év
fordulójára. A virrasztás római katoli
kus, református, evangélikus, baptista
templomokban és imaházakban folyt
le. Ezeken az alkalmakon a keresztyé
nek közös felelősségüket érezve gyüle
keztek össze, félretéve a felekezeti kü
lönbségeket. A számos ilyen jellegű gyü
lekezeti alkalom sorából kiemelem a
fasori református, és a kelenföldi evan
gélikus gyülekezet által szervezett össze
jöveteleket, melyeken én magam is részt
vettem.
A Budapest-Fasori Református
Gyülekezet adott helyet annak a virrasz-

ségeskedés megszűnéséért. De ki is az
ellenség? Mindenekelőtt az, akit mi tar
tunk annak. Másodszor az is ellenség,
aki mindenkit gyűlöl. Imádkoznunk
kell őértük is. Harmadszor pedig imád
koznunk kell azért, hogy Isten gyerme
kei legyünk. A Biblia bizonyságtétele
alapján mindnyájan Isten gyermekei va
gyunk. Imádkoznunk kell tehát azért,
hogy testvérként szeressük egymást, és
kiirtsuk szivünkből a gyűlölködést.
Az igehirdetést követően köszönté
sek hangzottak el. Először dr. Aranyos
Zoltán, az Egyházközi Békebizottság
főtitkára szólt a békesség bibliai fogal
máról és mai értelméről. A Katolikus
Papi Békebizottság képviseletében Ba
konyi József és Nagy Imre jelent meg
ezen a jelentős ökumenikus rendezvé
nyen, és kiemelte a békemunkában
megmutatkozó törekvések minden
egyházat érintő fontosságát. „Sokmin
den elválasztja még az egyházakat, ma
olyan események színterében élünk,
melyek az életet veszélyeztetik. Ez a
közös veszély és közös felelősség hozza
közelebb egymáshoz a különböző egy
házakban élő embereket.”
Köszöntést mondott még Komjáthy
Aladár református esperes és dr. Huszti Kálmán is, a keresztyén békemozga
lom munkatársa. Az unitárius egyház
részéről Bence Márton üdvözölte a
megjelenteket.
Ezt követően hangzottak el a szemé
lyes imádságok három szakaszban.
Először magunkért imádkoztunk. Bé
kéért csak úgy esedezhetünk, ha min
denekelőtt megváltjuk, hogy mi ma
gunk is sokszor békétlenek vagyunk,
önvizsgálat és bűnvallás nélkül üres
szó minden imádságunk. Másodszor a
Szentlélek erejét kértük, és imádkozó
lélekért könyörögtünk, hogy soha ne

Az ifjúság éneke
tásnak, melyen a magyarországi keresz
tyén egyházak jelentős személyiségei is
megjelentek. Az összejövetelt Adóiján
József, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg igehirdetéssel.
Alapigéül Mt 5,43kk-et választotta,
amelyből kiindulva arról beszélt, hogy
kiért és miért kell imádkoznunk. Hang
súlyozta, hogy imádkozni kell az ellen-

A Bocskai úton Bencze Imre lelkész és
a közös imádságon résztvevők egy
csoportja

lankadjon el könyörgésünk, és hogy
mindig reménységgel tekintsünk a béke
ügyére. A harmadik szakaszban békét
kívántunk minden embernek, aki a föl
dön él. A személyes imádságok egy-egy
hitvallásként zengtek a templomban,
telve ugyan aggodalommal, félelem
mel, mégis hittel és meggyőződéssel
aziránt, hogy Isten hallja minden sza
vunkat, és figyel kiáltásunkra.
Az imádság láncát itt-ott előadások,
bizonyságtételek, zeneszámok szakí
tották meg. Dn Aranyos Zoltán főtit
kár a keresztyén békeszolgálatról be
szélt. Hangsúlyozta, hogy nem nagy
tömegdemonstrációkra van szükség,
hanem olyan összejövetelekre, amelye
ken azok az imádkozó, hívő emberek
vesznek részt, akik őszintén és aktívan
cselekszenek, vagy cselekedni akarnak
a békéért. Az imádság tett, erő, akció,
amely az ÚRral köt össze bennünket folytatta. Nincs ennél 'hatékonyabb
eszközünk.
A jelenlévő katolikus testvérek is
.'szóltak, miután a gyülekezet - helyéről
fölállva g egy percig némán adózott dr.
Lékai László bíboros érsek emlékének.
Bakonyi József virrasztásunk témáját
vette célba: Tenni és imádkozni a béké
ért. Mit tegyen egy keresztyén ember a
béke ügyében? Legyen só és kovász,
amely nem látható, mégis ható erő; és
legyen világosság, egy biztos viszooyulási pont a sötétben botorkáló világ
számára. Mindent meg kell tenni a bé(Folytatás a 3. oldalon)
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„A megrepedt nádSzálat nem töri össze, a füstölgő
mécsest nem oltja el.” £zs 42,3
VASÁRNAP „Jövevény vagyok a földön.” Zsolt
119,19-(Zsid 11,9—10- Mk 7,31-37-Zsolt 68,1-19)
Dávid életében sok szép dolog történt. Ifjú évei, sike
rekkel teli évei voltak, s családja is volt. Mindennek
I „ellenére” egyszer csak megtapasztalta, hogy csak
jövevény, aki abból élhet amit kap. 0 is csak bűnei
bocsánatából élhet. Amikor olvassuk ezt az igét egyegy pillanatra gondoljuk végig eddigi életünket. Bűn
bocsánat nélkül nehezen juthattunk volna el eddig.
räTFÖ „Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn
a mennyben és lenn a földön”. Józs 2,11 (Ef 1,9—10
- Mk 8,22-26 - Jn 9,35-41) Jézus így tanított bennün
ket imádkozni, „mi Atyánk”. Atyánk, aki gondosko
dik a mindennapi életben a kenyérről, s adja szá
munkra a bűnök bocsánatát. Atyánk, aki nincs távol
tőlüiüc, akit imádságban megszólíthatunk. Ugyanak
kor Úr, a bennünket körülvevő látható és láthatatlan
világban.
KEDD „Jöjj Istenünk légy bírája a földnek, mert
minden nép a te örökséged!” Zsolt 82,8 (Jn 5,22-23
- ApCsel 14,8-181 Jn 10,1-10) Isten sokféleképpen
tart ítéletet. Néha megengedi, hogy bűneink utoléijenek bennünket. Máskor mások bűnei csattannak raj
tunk. Gyakran azonban azt érezzük, hogy Isten alszik
és virágzik a bűn. Nyilvánvalóan bűnös emberek
életét siker koronázza. Mi abban a reménységben
élünk, hogy Isten nézi a mi életünket. Felkel és az
utolsó napon minden nép felett Ítéletet fog tartani,
mert minden nép, minden ember az övé. Még az is aki
ezt tagadja. „Mindnyájunknak meg kell jelennünk
Krisztus ítélőszéke előtt.”
C7Pnna t'Ö, Uram, segíts meg! Ó Uram, adj Szeren
cset!” Z sot 118,25 (Jn 21,6 - ApCsel 3,1-10 - Jn
10,11-18) Ma sokan szerencsére lesnek. Egy jó nyere
ménnyel megoldódna a család sok anyagi gondja. Mi
Istentől váijuk a segítséget és a szerencsét, a jó előme
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Valami nincsen rendben
helyére, a tükör előtt áll, szépitkezik. En
az egyik boxban már jó ideje várok. Az
ablak mellett egy szerelő valamelyik el
romlott műszert javítgatja. A kezelő aj
taja óvatosan nyílik és egy öreg, mankó
val járó asszony lép be.
- Itt van már kérem a Mónika? kérdi.
- Itt nincs - mondja valaki. - Tessék
künn maradni, majd ha szólítják, akkor
tessék bejönni.
- Tegnap két óra hosszat várakoztam
és nem szólított senki.
- Nincs nekünk időnk a szólitgatásra.
Majd ha valaki kilép, tessék utána be
lépni.
Az asszony behúzza maga mögött az
ajtót, a másik helyiségből kilép a hőn
óhajtott Mónika. Az én boxomba jön be.
- Halálra szekálják az embert ezek
az öregek - kezdi. A rendelés nyolckor
kezdődik, de ez a pióca öregasszony már
itt van. Csak tudnám, miért küldik eze
ket ide. Úgy sem tudunk már velük sem
mit sem kezdeni. Aztán ezek a nyári
vendégek a két forint borravalójukkal!
- Nem ismerik a pénzünket - kísére
lem őket menteni. Újabb kopogás. Nézzetek már utána ki az megint - szó
lítja az egyik kislányt. Lassanként már
reggelizni sem tudunk. (A beteg felé nem tetszett látni a feliratot.) Nyolckor
kezdünk.
- Maga túl szigorú, gyönyörű Móni
ka, mondja a kisipari javító-tag - , mért
haragszik ennyire az öregekre?
- Nem bírom őket, Janika, hát még
amikor kezdik: meggyógyulok még,
Mónika, úgy fáj, Mónika, itt is, különö
sen a térdem hasogat!
- Örüljön, hogy magának még nem
fá j semmije.

- A z biztos, ha fájna, nem nyögnék
annyit.
- Azt ma még nem tudhatja, lehet,
hogy magát is éri valami és akkor talán,
amikor nem számított rá. A baj olyan
hirtelen jön. Olyankor válik el, hogy az
a sok barát,, ismerős, akikkel együtt szo
kott sörözni, konyakozni, elvezeti-e az
orvoshoz, ha majd nem tud már járni és
ha bekopog egy rendelőbe, nem utasitják-e ki, hogy ne zavarja őket.
- Jobbat nem tud mondani? Igyekez
zen megjavítani a készüléket, mert azzal
is szoktunk dolgozni.
Amikor kilépek az ajtón, a folyosó
már telve betegekkel. Egyszerre többen
isfelállnak, hogy k i lesz a boldog követ
kező, az azon múlik a lába, vagy a válla
fáj-e éppen.
- Könnyű neki, mondja egy öreg bácsi
- én még fe l sem álltam, a másik meg
már benn van!
Útban hazafelé elmegyek a piacra.
Gyönyörködve megállók egy zöldpapri
kahalom előtt. Latolgatok: vegyek már
vagy várjak, ha olcsóbb lesz? Ez utóbbi
nál maradok és tovább lépek. Egyszerre
valaki hátulról ütögetni kezdi a válta
mat. Megfordulok. Egy törékeny, öreg
néni áll előttem.
- Azt hiszi, hogy nem látják, amikor
lopja a paprikát! - mondja nekem.
Fejembe száll a vér. De csak egy percig.
Látom, a néni nem ura annak, amit be
szél. Nem is válaszolok neki. Tovább
megyek „paprikalopó minőségemben”.
A z eladók meg csak állnak, egyik sem
szól. A néni még mindig mondja a magáét,
miközben üres kosárral megyek hazafelé.
Néha bizony nagyon kell szeretnünk
ahhoz, hogy megértsük és elviseljük egy
mást!

Közmondások az Ige fényében

M ondd meg az igazat, betörik a fejed
Egy iskolai felmérés, dolgozatírás al
kalmával megkérdezték a gyermekeket,
hogyan tetszik nekik ez a közmondás.
Egy 10 éves kislány írásban ezt válaszol
ta: „Ez azért tetszik, mert ennek a köz
mondásnak az értelme velem már elég
sokszor megtörtént és az lett a vége,
hogy most már inkább nem szólok egy
szót sem”. - Ha már 10 éves korra el
lehet jutni ilyen „keserű tapasztalatra”,
ilyen „bölcsesség” levonására, mennyi
vel inkább 20, 40 vagy 60 év alatt. Az
egyik legáltalánosabb tapasztalatok
közé tartozik ez. Emiatt oly sok a meg
keseredett, megfáradt, állandó sértő
döttségben élő, gyakran még a kifejezet
ten cinikusnak is mondható ember.
Mondhatunk-e az Ige fényében valami
* érdemlegeset, netán újat, esetleg meg
szívlelendőt erről?
Egyrészt a Biblia is teljes mértékben
igazolja ezt a szomorú tapasztalatot.
Események, történetek százai mutatják,
hogy rettentően nehéz az embernek tu
domásul venni, elfogadni az igazságot.
Próféták szenvedése köztük Keresz
telő János haftla, Jézus Krisztus szenve
dése és halála, majd az apostolok megp
róbáltatásai mind innen indulnak: akik
nek mondják, eleve képtelenek az igaz
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netelt. Hiraen a legnagyobb szerencse amikor Isten
megáld, olyan családdal, gyerekekkel, házastárssal
akikkel, együtt figyelhetünk rá. Akikkel együtt kér
hetjük bűnbocsátó szeretetét. S ezzel a szeretettel fi
gyelhetünk egymásra, s ezzel a szeretettel hordozhat
juk egymást. Micsoda szerencse.
CSÜTÖRTÖK „Ne gyalázzátok meg szent nevemet.”
3Móz 22,32 (Zsid 13,15-Jak 5,13-16-Jn 10,19-21)
Az Úrnak neve szent, oda az ember nem tud sarat
szórni. Ezt bizonyítják az évezredek. Nekünk, keresz
tyéneknek, nem elég ha nem gyalázzuk az Úr nevét,
hanem az a küldetésünk, hogy dicséljük az ő nevét.
Luther így tanít „...nevével ne átkozódjunk, né esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk,
hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imád
juk és hálaadással dicsőítsük.”
PÉNTEK „Örvendjetek és vigadjatok mindörökké an
nak, amit teremtek.” Ézs 65,18 (Ef4,24- lKor 3,9-15
- Jn 10,22-30) Nem általában a teremtettségről van
itt szó, hanem arról amit Isten bennem végzett el.
A Jézus Krisztusban kapott bűnbocsánatnak örüljek. I
Ezzel az örömmel forduljak mások felé is. Ha ez az I
új teremtés tölti be az egész életemet, akkor mindé- I
nütt ővele fogok találkozni, őt fogom látni. Minden I
utamon az Ő cselekedeteit fogom dicsérni. Ennek az I
útnak a vége egy nagy újdonság az örök élet lesz.
SZOMBAT „Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak,
Istenednek a szavára, áldott leszel jártodban-keltedben!” 5Móz 28,1.6 (ÍJn 3,24 - Mt 12,9-21 - Jn
10,31-42) Ma mindenütt találkozunk automaták
kal. Ha ezekbe a megfelelő pénzérmét bedobjuk, ak
kor a várt ételt, italt vagy jegyet megkapjuk érte. fi
Isten az ő népének nem ilyen formulát adott. Egyszer I
imádkoztam, egyszer templomban voltam, egyszer I
igét hallgattam, most teljesül a kérésem. Isten a folya- I
matosan őrá hallgatóknak áldást ígér. Áz Ő áldott I
gyermekei lehetünk mindenütt, ahol csak megfordu- I
lünk.
Szabóné, Piri Zsuzsanna [

Gyarmathy Irén

Újságokban, folyóiratokban, csalá
dokban, világszerte még mindig sok szó
esik az öregekről. Es hogy ez így megy
már évek óta és még mindig sok kívánni
valót követel öregtől, fiataltól, ez arra
enged következtetni, hogy valami még
nincs rendben, valami baj van.
A fiatalok lemondó kézlegyintéssel
mondják:
- Hiába tesz meg az ember mindent
az öregekért, semmivel nincsenek meg
elégedve. Kritizálnak, állandóan meg
jegyzéseket tesznek, vagy egyszerűen
nem válaszolnak. A fiataloknak pedig
nincs türelmük a faggatásra.
Mindkét félben van hiba, ezt én is
tudom jól. Sőt, napról napra találkozom
fiatalokkal, akik szinte gyűlölik az öreg
embereket, és találkozom öregekkel,
akiknek napja azzal telik, hogy folyton
a fiatalokat marasztalják el.
Egyik fé l részéről sem illő és nem a
békességet szolgálja, ha örökösen vitat
koznak odahaza, de még bántóbb, ha a
nyilvánosság előtt szidják egymást.
A kérdés megoldását számtalan jó ta
nács segíti, anyagi áldozatokat is vállal
nak ezért, és mégis, az öregek azt állít
ják, hogy olyan bántóan teszik ezt, hogy
jobb, ha nem teszik. Egy kicsinyke sze
retet, 'egy kis megértés, türelem, figye
lem, ez kellene! Hogy érezzék, szükség
van rájuk, szeretettel lehajolni egymás
problémái mellé. Ehelyett már ott tar
tunk, hogy a két generáció már-már
gyűlöli egymást. Már ott is hibát talál
nak, ahol valójában nincs is.
Legyen erre bizonyíték két kis egy
szerű megélt esemény.
Az egyiknek afőhőse Mónika. Móni
ka a kezelő teljhatalmú „ura". Most
reggel van, nem régen érkezett munka
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sággal szembenézni. Inkább az igazság
talanságban gyönyörködnek, ahogy
Pál apostol fogalmazza. - A Bibliában
ugyanakkor hangsúlyt kap az is, hogy
akik eleve tudják, hogy az igazságért mi
lesz a sorsuk, mégis vállalják. - Azon
ban az esetek túlnyomó többségében
nem a Biblia szelleme és példája uralko
dik, ezért nekünk, a hétköznapi életre
nézve érdemes bizonyos szempontokat
megfontolni. ,
Nehéz az igazat mondani. Az igazság
mindig komplex jelenség. Ezért írta Jó
zsef Attila „Thomas Mann üdvözlése”
c. versében: „Az igazat mondd, ne csak
a valódit”. Amit mi mások felé igazság
nak vélünk, az igen gyakran távolról
sem az igazság, hanem olyasvalami,
amit legfeljebb mi tartunk igazságnak,
de semmiféle tárgyilagosságot nem tar
talmaz. Érdekektől, indulatoktól meg
határozottak vagyunk, nehéz, ha nem
lehetetlen valóban az igazság platform
ján állni.
Nehéz az igazat jó l mondani. Jól,
tehát bölcsen, szeretettel. Igazmondási
kényszerünk többnyire akkor támad,
amikor haragszunk, mérgesek va
gyunk, márpedig a harag tudvalevőleg
rossz tanácsadó. Amikor bárkinek

problémát jelent, hogy hiába mondta az
igazat, amikor a meg nem hallgatás, a
visszautasítottság, esetleg a fájdalom
mal, szenvedéssel járó reagálás lett a
válasz, nem árt arra gondolni, hogy
amit mondtunk, vajon szeretettel tud
tuk-e mondani?
És tény, hogy nehéz az igazságot el
viselni. De most arra gondoljunk, hogy
nemcsak másoknak nehéz. Mindenki
nek nehéz, nekünk is nehéz. Amíg va
lóban újonnan nem születik az ember,
addig eleve képtelen a legkisebb iga
zságot is elfogadni és befogadni. Amit
gyakran talán másoknál neheztelünk,
hogy képtelenek engedni az igazság
nak, ezt könnyen megtaláljuk sajátma
gunkban is. És ha én ilyen vagyok, mi
jogon csodálkozom vagy bosszanko
dom azon, hogy a másik ember is
ilyen.
Mondd meg az igazat és betörik a
fejed. - Ez a mi világunknak és a mi,
szivünknek veleszületett törvényszerű
sége. De ennek ellenére nem árt minden
esetben elgondolkodni azon, hogy va
lóban az igazat mondtam-e?, valóban
szeretettel mondtam-e? és énmagam
valóban képes vagyok az igazságot el
fogadni?
Győr Sándor

Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácshá
zi Zelma, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly,
du. 6. Pintér Károly. Fasor de. 11. (úrv,
Muntag Andomé, du. 6. Muntag Andomé.
Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza.
Karácsony Sándor a. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész
Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál
Kőbánya de. 10. Kinczler Irén. Vajda Péter
n. 33. de. fél 12. Kinczler Irén; Zugló de. 11
Göllner Pál. Kerepesi út 69. de. 8. Göllner
Pál. Gyarmat n. 14. de. fél 10. Göllner Pál
Kassák Lajos u. 22. de. 11. Bachorecz Kata
lin. Váci út 129. de. negyed 10. Reuss And
rás. Frangepán u. 43. de. 8. Reuss András.
Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de.
10. Pintérné Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlő
rinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestlőrinc Erzsébet-telep de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél
7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de.
8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik
László. Rákospalota Nagytemplom de. 10.
Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10. Má
tyásföld de 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél
11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa László. Rákos
csaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11.
Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Ko
sa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Gálát György,
de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Madocsai
Miklós, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér
de. fél 9. Madocsai Miklós. Óbuda de. 10,
Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de.
9. Takács József, de. 11. Takács József, du.
fél 7. Buczolich Márta. Modori u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Buczolich Márta.
Kelenföld de. 8. Bencze Imre, de. 11. (úrv.)
Bencze Imre, du. 6. Bencze Imre. Németvöl
gyi út 138. de. 9. Weltler Ödön. Kelenvölgy
de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11. (úrv.)
Rozsé István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.

a Balaton mellett
1 9 8 6 . augusztus 1 7-én
Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.)
du. 4. Balatonboglár (ref. templom) de. 9.
Balatonfenyves (ref. templom) du. 6. Balatonfüred (ref. imaterem) de. 8. Balatonkenese
(ref. templom) du. fél 4. Balatonlelle (ref.
templom) de. 11. Balatonszepezd du. fél 2.
Dörgicse du. 5. Kapernaum (Gyenesdiás, Bé
ke u. 57.) de. 9. Keszthely de. 11. (úrv.).
Kővágóőrs de. 10. Révfülöp de. 11. Siófok
(Fő u. 93.) de. 11. Sümeg (protestáns temp
lom) du. fél 4. Zánka de. 11.

Szentháromság ünnepe utáni 12. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Mk
7,31-37; az igehirdetés alapigéje: Ézs
54,7-10.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. szeptember
7-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet: Szabóné Mát
rai Marianna a Teológus Otthon igaz
gatóhelyettese, Budapest.

A HÉT P O R T R É JA

Wunderlich Sándorné
Kepes Ilona

Händel Vilmos emlékére
Selmecbánya utolsó magyar
német lelkésze Szepesváralján szü
letett 1837 február 2-án tekintélyes
és jómódú családban. Hazai isko
láztatása mellett a jénai és hallei
teológiákon képezte magát, mert
úgy tartotta, hogy népének tartozik
azzal a talentummal, amit kapott.
Rövid miskolci segédlelkészkedés
nyomán hívták meg Selmecbányá
ra az ígéretes tehetségű fiatalem
bert. Exaudi vasárnapján iktatták
be 1862-ben hivatalába - amellyel
párhuzamosan sokáig tanárként is
működött. Sokat fáradozott az is
kolák színvonalának emelésén és
buzgólkodott a tanítóképző ügyé
ben. Érvényt szerzett a felekezetek
közötti egyenlőségnek - ami nagy
szó volt az ő idejében. Az ébredés
idején került a régi, történelmi múl
tú bányavárosi gyülekezetbe, s ott
fellendítette a hitéletet. Tisztes te
kintélyt szerzett magának hűséges
papi szolgálatával és példamutató
pedagógiai tevékenységével miköz
ben protestáns íróként és teológus
ként is számon tartották.
Közegyházi megbízatások sorát
látta el. Lelkésztársai megbecsülé

éve, hogy a Selmecbányái papia
kon csendesen elaludt, a mennyei
hazába tért.

A hűséges és kitartó szolgálat
példaképeként áll előttünk alakja,
amikor megemlékezünk róla szüle
tésének közelgő 150. évfordulóján.
Bencze Imre

HAZAI ESEM ENYEK
MEGHÍVÓ
1986. augusztus 17-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor a békéscsabai
Nagytemplomban iktatja
hivatalába új lelkészét
Aradi András
eddigi Szarvas-újtemplomi lelkészt
TÁBORSZKY LÁSZLÓ
esperes.
Az istentisztelet után ünnepi
közgyűlés lesz. Mindkét
alkalomra minden érdeklődőt
szeretettel vár
AZ, EGYHÁZKÖZSÉG
PRESBITÉRIUMA
Nádasd-Nemeskolta
A két gyülekezetben szupplikációs
szolgálatot végzett Szemerei János IV.
évf. teológus. Ez alkalommal Nádasd
3412-, Nemeskolta 4747,- Ft-tal támo
gatta a lelkészképzést. Egy magát meg
nevezni nem akaró pedig 5000,- Ft-ot
adományozott.
Halálozás
Hegedűs Margit nyugdíjas néptaní
tó, rubindiplomás pedagógus életének
94. évében 1986. június 18-án visszaad
ta életét az Úrnak. Pályafutását 1914ben a Bártfához tartozó Aranypatakán
kezdte, majd az I. világháború kitörése
miatt Békéscsabán folytatta. Több
mint negyven éven át a mezőberényi
körösi úti iskola szeretett tanítónője
volt. Nyugdíjas éveit Cegléden töltötte
nővérének gyermekeinél. Hamvasztás
utáni temetése Cegléden volt 1986. júli
us 25-én Zászkaliczky Pál szolgálatá
val. Jézus mondotta: „Bizony mondom
nektek, h a ... olyanok nem lesztek mint
a kisgyermekek, nem mentek be a
mennyek országába” (Mt 18,3).
Czigola Károlyné született Jobbágyi
Karolin, „Lincsi” néni, lapunk hűséges
olvasója, 77 éves korában elhunyt.
Temetése július 24-én volt a zalaszentgróti temetőben.
Áldott legyen emlékezete!

Müvészetszeretö családban nőtt fel,
ahol természetes volt a zenével való
megismerkedése. Ismerete csak elmé
lyült, amikor lehetősége nyílt hosszabb
belgiumi tartózkodásra. Itt kezdett el
orgonán játszani.
Édesapját elvesztette s ezért a család
anyagi helyzete nagyon megrendült.
Tanulmányait nem folytathatta. Dol
goznia kellett különböző helyeken. Zeneszeretetéből fakadt, hogy nyelvlecké
ket adott orgona tanulmányainak fede
zésére. Kereszthy Jenőnél tanult. Még
is a mindennapi megélhetésért való
küzdelem megakadályozta a zene rend
szeres művelésében. Ekkor már gyüle
keztek a háború vészt jósló fellegei.
Ebben az időben ismerkedik meg férjé
vel. Kapcsolatukat a közös hit, a zene
szeretete és a hasonlóan nehéz sors
csak erősítette. Négy testvére közül két
bátyját és egyik húgát a háború vitte el.
Édesanyját nem sokkal a borzalmak
megszűnte után vesztette el.
J. S. Bach muzsikáját jól ismerte, s
csodálta a'korálok világát. Férje laikus
munkás volt. Házasságukat Isten két
gyermekkel áldotta meg.
Érrendszeri megbetegedés miatt so
káig ágyhoz volt kötve. Ekkor kezdett
el verselni. Bibliai történeteket öntött
irodalmi formába. Versei közül néhá
nyat az Evangélikus Élet is közölt.
Több versét zenésítette meg. Gyógyu
lása lehetővé tette, hogy visszatérjen a
zenéhez. Leányaiban is elültette a zene
szeretetét.
1954-ben, amikor a budafoki gyüle
kezetnek nem volt többé kántora,
kezdte el szolgálatát. Először a szórvá
nyokban, majd Visontai Róbert lelkész
biztatására a budafoki templomban.
Itt szolgál mind a mai napig s ő is
hangoztatja - nem szólamként - egye
dül Istené a dicsőség!

sét jelezte, hogy 1885-ben alesperesnek választották, majd később
főesperesnek. Püspök-jelölt is volt,
s 1903-ban a „Ferenc József-rend”
lovagkeresztjével tüntették ki. ö t
ven éves lelkészi jubileumán Sel
mecbánya városa díszpolgársággal
tisztelte meg, néhány év múlva pe
dig magyar nemességet kapott.
A budapesti zsinatokon kül
döttként vett részt. Tankönyvet
írt, gyermek imakönyvet szerkesz
tett, s elkészítette az evangélikus
egyház szervezeti szabályzatát még
1893-ban. Egyháztörténeti mun
kákat német nyelvre fordított,
hogy magyarul nem tudók is meg
ismerkedhessenek • történelmünk
kel. Thököly Imre hamvainak kés
márki elhelyezésénél is ő szolgált
igehirdetéssel.
Az elmúlt karácsonykor volt 60

K urucz G ábor
A kis veresegyházi leánygyüle
kezet tagjai nagy örömmel és büsz
keséggel vették kezükbe a május
25-i Evangélikus Életet, benne volt
nagyon szeretett és megbecsült
kántoruk, Kurucz Gábor portréja.
Lelkészünk nagy elismeréssel és
szeretettel írt róla. Most nagy fáj
dalommal és szomorúsággal adja
hírül a gyülekezet, hogy az utolsó
szívdobbanásig hűséges kántora,
az ÚR hűséges szolgája hazatért
Urához.
1986. július 20-án vasárnap a
délelőtti istentiszteleten kántori
szolgálatának végzése közben érte
a hivó szó. Énekeskönyvünk 439.
énekének második versét énekel
tük; „Légy hű hozzá szeretetben, Ő
már előbb szeretett. Mások iránt is
szívedben Égjen igaz szeretet.” Eb
ben a hűségben és szeretetben élt és
szolgált Kurucz Gábor.
Temetésén hatalmas gyülekezet
vett részt. A vigasztalás igéjét a
ravatalozónál Roszík Gábor lel
kész hirdette Mt 25,21 alapján:
„Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és
hű szolgám, a kévésén hű voltál,
sokat bízok rád ezután, menj be
Urad ünnepi lakomájára.”
A sírnál Bohus Imre fóti
mogyoródi lelkész szolgált. 45 éves
volt.
Köszönjük szolgálatát és őt ma
gát a Teremtő Istennek.
R. G.

MEGHÍVÓ
Augusztus 15-én, pénteken
délután 6 órakor a Deák téri
templomban istentisztelet
keretében
EGYHÁZZENEI
ÁHÍTAT
Közreműködnek
a kántorképző tanfolyam
előadói és hallgatói.
Az EVANGÉLIKUS
KÁNTORKÉPZŐ _
TANFOLYAM KÓRUSÁT
ifj. Hafenscher Károly
vezényli
Igét hirdet:
Dr. Hafenscher Károly
ig. lelkész
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Szeretettel értesítjük az érdeklődő
ket, hogy az Evangélikus Teológiai
Akadémián (Bp. XIV., Lőcsei út 32.)
1986. augusztus 18-tól 29-ig
(de. 8-tól 12-ig; du. 14-től 18 óráig)
nyelvi tárbort tartunk.
Ezen az alkalmon héberből és újszö
vetségi görögből alap-, közép- és felső
fokú oktatást végzünk, latin nyelvből
pedig alapfokú tanfolyam lesz. (Szom
bat, vasárnap a tanfolyam szünetel.)
A tanfolyam ingyenes, szállást és el
látást viszont nem tudunk biztosítani.
A nyelvi táborba mindenkit, de kü
lönösen a teológiai doktorálásra készü
lő lelkésztestvéreket szeretettel hívjuk
és várjuk. (A jelentkezéseket 1986.
augusztus 15-ig lehet beadni.)
Evangélikus Teológiai Akadémia
Értesítjük a Lelkészi Hivatalokat
és megrendelőinket, hogy a Saj
tóosztály július 1-től augusztus
31-ig iratterjesztési szünetet tart.
A szünet idején a készpénzért tör
ténő eladás zavartalan. A július 1.
után érkező megrendeléseknek
csak szeptember 1. után tudunk
eleget tenni.
SAJTÓOSZTÁLY
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Evangélikus Elet 1986. augusztus 24.
Tenni és imádkozni a békéért

HIROSIMÁI IMANAP
(Folytatás az 1. oldalról)
kéért, de tudnunk kell, hogy Isten kezé
ben nyugszik a világ, ezért az utolsó szó
is az övé.
A résztvevő fiatalok is többször szó
hoz jutottak. Bizonyságtétel hangzott
el arról, hogy miképpen élhetik meg a
békességet azok, akik nem láttak még
háborút. Éles kritika szólalt meg egyi
kük ajkáról a gyülekezetek pásztorai
felé, akiknek az lenne a föladata, hogy
megmutassák, hogyan kell békesség
ben élni. A fiatalok kérik a lelkészeket,
vezessék őket példamutató életfolyta
tásukkal. Élénk színfoltja volt összejö
vetelünknek az ifjúság éneklése. Olyan
dalok hangzottak el, melyeket szinte
minden nemzetközi ifjúsági ökumeni
kus konferencián énekelnek: We are
One in the Spirit (Egyek vagyunk a
Lélekben), Suchet zuerst Gottes Reich
in dieser Welt (Keressétek először Isten
országát ebben a világban). Ezek az
énekek fejezték ki, hogy a magyar fia
talok együtt küzdenek a békéért más
országok ifjúságával.
A Zuglói Református Gyülekezet
énekkara is örömmel szolgált ezen az
alkalmon. Lelkipásztoruk, Kovács Mi
hály zárta le a virrasztás első részét.
Kilenc órakor „zarándokoltunk át”
a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet
templomába, ahol Bencze Imre és Missura Tibor fogadta a virrasztókat. Első
programként diameditációt tekintet
tünk meg, mely a teremtés hét napjáról
szólt. Őzt követően a résztvevők az ol
tár köré álltak imádkozni, majd jelké

*

Bálint Zoltán zimbabwei levele

*

pes felajánlásokat tettek Isten szine elé:
A Zimbabwei Evangélikus Lu
kenyér, viz, gyümölcs, Biblia, hangle theránus Egyház (E.L.C.Z.) jövő
mez, stb. Mindenki elgondolkozhatott jét a múltja nagy mértékben meg
azon, mi miért került az oltár elé.
határozza. A múlt pedig tömören
Miután átvonultunk a gyülekezeti
így foglalható össze: a svéd evan
terembe, dr. Aranyos Zoltán köszöntöt
gélikus egyház dédelgetett afrikai
te ezt a gyülekezetei is, és hangoztatta
gyenpeke, aki 1980 óta fokozato
e virrasztás jelentőségét: „A böjt gya
san egyre inkább magára marad.
korlata szinte teljesen kiveszett a protes
táns egyházakból.” „Most néhány, óra
A jövő körvonalai pedig még na
alvást vonunk meg magunktóljólétünkgyon homályosak. Az egyház
ből-kényelmünkből. Ez a legkevesebb,
múltja ugyanis túlságosan európai.
amit megtehetünk a béke ügyéért.”
A templomok, az épületek, a szer
Az előadás- után megadott téma
vezet a svéd anyaegyház erőteljes
alapján imádkoztunk: fegyverkezés,
hatását tükrözik, a költségvetés
arabok
békétlensége,
Dél-Afrika
pedig hosszú-hosszú ideig teljes
(apartheid), éhség, betegségek, az
egészében a svédek adományaiból
„Ovilág” népei, a világ két nagyhatal
tevődött össze. Az 1974-1980 kö
ma, Óceánia szigeteiért, stb. Kezünk
ben égő gyertyát tartva, egy zárt kört
zötti harcok lezárulásával a luthe
alkotva egyre inkább éreztük, mennyi
ránus egyház is teljes önállóságot
re egyek vagyunk a könyörgésben,
kapott. A misszionáriusok vissza
imádságban, aggódásban és remény
mentek Svédországba. A missziós
ségben. Megéreztük közös felelőssé
günket, és azt, hogy csak együtt tehe
tünk valamit a békéért. Ezt á közössé
get élhettük át a közösen énekelt káno
M é c s L á s z ló
nokban és a záróaktusban: egymás ke
zét fogva mondtuk el közös imádsá
gunkat, a Miatyánkot, majd a Him
nuszt énekeltük, s részesültünk a Szentháromság, egy igaz Isten áldásában.
Hadd zátjam soraimat dr. Huszti
Kálmán szavaival: „Hisszük, hogy je
lentéktelennek és gyengének tűnő
imádságaink a világ békéjét szolgálják,
hisz Istenünk meghallgatja azokat.”

járul hozzá a költségvetéshez, az
egyháztagok többsége "munkanél
küli, vagy nagyon alacsony kerese
tű. (Hivatalos adatok szerint a
rpunkaképes férfiak 25%-a munkánélküli, másik 25%-a alkalmi
munkás, nagyon szerény jövede
lemmel.) Ilyen körülmények kö
zött két lehetőség van: az egyház
egyszerűen elfeledkezik azokról,
akik nem tudnak hozzájárulni a
fenntartásához; radikálisan csök
kenti a költségvetést, pl. megenge
di, hogy a lelkészek, igehirdetők
civil foglalkozást űzzenek.
Az átmenet, az új kihordásának
évei természetesen nem könnyűek. '
Nem kevésbé problematikus azon
ban a hit megújulása sem. A zim
babwei (akkor még rhodéziai) miszszió története nem idősebb egy év
Bulawayo, Zimbabwe
századnál, szélesebb körű elterjedé
kórházak többsége orvosok és se pedig az 1940-es évekre tehető.
szakképzett,ápolónők nélkül ma Egészen a múlt évtizedig a fekete
radt. Jelenleg kb. 40 fekete lelkész gyermekek számára szinte egyétlen
és ugyanennyi evangélista vezeti az elérhető iskolázási lehetőség a miszegyházat. Az evangélikusok száma sziós iskola volt. így nagyon sokan
30-40 ezer fő körül van.- Létszá nem hitbeli döntés alapján lettek
muk növekedése azonban ma sem keresztyének, hanem egyszerűen
állt meg. A lelkészek részben misz- belenőttek egy szervezetbe, aminek
sziói munkát js végeznek, sokat hatására megélhetési, munkaválla
tesznek új gyülekezetek létrehozá lási lehetőségeik javultak. Ez a fo
sáért, a meglévők gyarapításáért. lyamat erőteljesen hozzájárult ah
Ittlétünk egy éve alatt három újon hoz a kettősséghez, ami az egész
Éb-red, moc-can a tojásban a sejt:
nan
létesült gyülekezetét is megis afrikai keresztyénségre (minden ke
»Is-ten, ls-ten,« huszonöt napi ritmus.
mertünk.
De az átmenet sajnos túl resztyén felekezetre) jellemző. Az
Tit-kon dob-ban anyaméhben a lét:
gyors volt, különösen, ha figyelem egyháztagok pontosan ki nem mu
»ls-ten, ls-ten,« kilenc havi ritmus.
be vesszük, hogy a keresztyénség- tatható, de elég nagy százaléka az
Ö jaj, ha kihagyna!! - De él az Erő, de él az Ütem:
nek igazi afrikai gyökerei nincse ősi vallást is és a keresztyénséget is
»ls-ten, ls-ten, ls-ten!« ’
nek. Az európai függőség hirtelen akarja követni. Az ősi vallás az
megszakadt, az afrikai keresztyén- elhunyt elődök szellemében való
Dobogón zakatol, kacagón-zokogón zakatolgat a szív:
ség tudatos, hitbelileg is megalapo hit, a hozzájuk való ragaszkodás.
»ls-ten, ls-ten,« jó nyolcvan a pulzusi ritmus,
zott jövője pedig még kidolgozat Gyakori, hogy az egyháztagok
ö jaj, ha kihagyna!! A vérpatakokba
lan. A megújuló hit új, afrikai for-, szombaton az esőért való rituális
mákat, talán új liturgiát, talán új táncon vesznek részt, vasárnap pe
belefagyna a lét-zene s pirosán párázna magasba
formájú szervezetet is ölthet. Az új dig Jézushoz imádkoznak ugyan
lelkünk, ha kihagyna a ritmus! De él az Erő, de él az Ütem:
szervezet szükségességét nagyon azért az esőért. Az ellentmondás
»ls-ten, ls-ten, ls-ten!«
alátámasztja a zimbabwei lakosok feloldásának azt tartják, hogy. véggazdasági helyzete. A svéd anya ső soron a szellemek is Istenhez
Csobogón menetel a patak, a folyó, a folyam:
egyház az önállósággal párhuza közvetítik kéréseiket.
»ls-ten, ls-ten, ls-ten, ls-ten!«
1986. július 3.
mosan egyre kevesebb százalékkal
Ö jaj, ha kihagyna a ritmus! A hegytüi a tengeri tájig
belehalna halak sokasága, hajók sora, sajkák,
(malmok raja rína! - De él az Erő, de él az Ütem:
»ls-tén, ls-ten, ls-ten, ls-ten!«

A m indemig
balladája

Vető István

É neklés a kelenföldi evangélikusokkal

Lobogón jön a Nap, megy a Hold, megy a Nap,
\
jön a Hold:
»ls-ten, ls-ten, nap-pal, éj-jel« háromszázhatvanötször!
Ö jaj, ha kihagyna a ritmus!! Nem volna szivárvány,
nem volna virág, nem volna világ, csak futna a Föld,
a gigászi koporsó! - De él az Erő, de él az Ütem:
»ls-ten, ls-ten, ls-ten, ls-ten!«
<
Ragyogón menetelnek a csillagok és naprendszerek egyre
»ls-ten, ls-ten, fény-év, fény-század, fény-ezred.« .
Ö jaj, ha kihagyna a ritmus! De él az Erő, de él az Ütem:
dobog és csobog és lobog és erjed az Idő a Tojásban.
A Tojásnak a héja: az Örökkévalóság,
•
mely áll a Tenyéren, áll, tartja az Isten.

Háromszázötven éves a szlovák ajkú evangélikusok énekeskönyve, a

Miért járok tem p lo m b a ?

Olvasóink leveleiből
v
Miért járok templomba? Most,
I amikor feltettem magamnak a kérI dést, egy kedves emlék jutott az
I eszembe, sok kedves emlékképem
I közül. - Mintha most is látnám a
I magvető Édesapámat, ahogy a
föld szélén áhítattal megállt egy
pillanatra; majd „No, Isten nevé
ben” szavak hagyták el ajkát, és
elkezdte szórni a magot az elkészíI tett talajba. Látom verejtékező
homlokát, kimért, egyenletes lépI teit; ahogy vigyázott, hogy a magI ból egy szem se vesszen kárba mégis akadt, ami a rét szélére hullt.
Látom, ahogy később figyelte, ki■ csírázott-e már a búzaszem, nő-e a
vetés, teltek-e a hullámzó búzakaI lászok, hogyan telnek csépléskor a
zsákok...
Valahogy így érzem átvitt érte
lemben a Magvető Isten Igéjét hir
dető lelkész szolgálatát, és a talajt,
az igehallgatókat. Emberek, gyar
ló emberek vagyunk mindnyájan.
Nem csak az igehirdetőn múlik,
hogy befogadjuk-e az Igét. Mind
két részről nagy alázatra van szük
ség, és éhségre. A magvető ember
nek sem mindig legsikerültebb,
gyümölcsöző a fáradsága, de még
is táplál.
Előbb vagy utóbb, de hasznossá
válik, mert megéhezik az ember...

I

I

I

Új templom avatása Hwange-ban 1985 szeptemberében.
Előtérben a zimbabwei lutheránus püspök, lelkészek kíséretében

__/

Közös imádság

TR A N O SC IU S
(II. B E F E JE ZŐ R É S Z )

Én miért járok templomba?
Az egyes kiadások
- mert a magot már gyermekko
romban magamba zártam,
Az egyes kiadások Lőcsén, majd Po
- mert kicsírázott és növeke zsonyban jelentek meg, de az üldözések
dett,
miatt több ízben adták ki az énekes
- mert láttam a háború szörnyű könyvet külföldön is. (Bécs, Drezda,
Lipcse) Már 1649-ben napvilágot látott
ségeit,
- mert nagyon megpróbált "az a 2. kiadás, a következő évben Trencsénben a 3., 1653-ban Lőcsén a 4. s
élet,
- mert beteg vagyok és gyógyul még abban az évtizedben Trencsénben
az 5. kiadás. Ezekben már imádságos
ni szeretnék hittel,
rész is található. Jellemző, hogy. az
- mert bűnösnek érzem maga 1670-80 közti súlyos üldöztetések
mat és megbocsátást remélek,
alatt, amikor templomokat és iskolá
- mert nagyon gyenge vagyok, kat koboztak el, mégis ismét meg tu
és nélküle nem bírom a terhet,
dottjelenni, sőt újabb, alkalmi énekek
- hogy mások baját is meglás kel gazdagítva. 1681-ben volt a soproni
országgyűlés. Visszajöttek a száműzötsam, észrevegyem,
tek, lelki tapasztalatokkal gazdagodva.
- hogy legyen erőm segíteni,
- hogy ne legyek magányos, be Ekkor készítik elő Sinapius-Horcsicska
Dániel lőcsei lelkész és társai azt az
feléforduló,
újabb kiadást, melyben 84 új ének - hogy együtt szárnyalhasson eredeti és fordítás - található. 1696-ban
énekem a gyülekezettel,
bővítették az imádságos részt, a könyv
- hogy éhségemet betöltse Isten címében elrejtett név szerint ez Lányi
Mihály lelkész összeállítása. A 18. szá
nek Szent Igéje,
- hogy feloldozást, áldást kap zadban is többen írtak új énekeket a
«könyv számára. Amikor hazai földön
jak,
- hogy szeretni tudjak minden lehetetlenné lett a kiadás, az összes val
lásos iratok külföldön jelentek meg.
embert,
Lauben, Zittau, Brieg, Boroszló, Halle,
hogy legyen erőm tovább élni, Wittenberg nyomdái is rendelkezésre
hittel élni!
állottak. Egy időben Zittau volt a val
(egykor) kegyelemből, irgalom lási élet központja. Katinka püspök is
ból mennybe térni!
itt halt meg. Ide jött egy Vaclavkleyck
Hné Tarrósi Irén nevű parasztember, értelmes és hívő
Veszprém lélek. Amikor némi tőkéhez jutott,

könyvkereskedő lett. Krmann Dániel
hozzájárulásával ő adta ki a reformá
ció 200 éves jubileumi időszakában
egymás után háromszor is (1717,1722,
1727) az énekeskönyvet. 1743-ban je
lent meg a 14. kiadás Hruskovics Sá
muel szerkesztésében. O ismét megtol
dotta a gyűjteményt, de el is hagyott
belőle. Ekkor újabb imádságos résszel
bővült, s ezt Neumann Gáspár írta.
A továbbiakban ez az összeállítás ma
radt meg. A racionalizmus kora sem
tudta háttérbe szorítani a Tranoscius
jelentőségét és használatát. Tudunk ar
ról, hogy vannak szenei (Csallóközben
megjelent) kiadások. Az összes kiadá
sok számát a kutatók 140-150-re be
csülik. Békéscsabán külön szekrényben
őrzik a régi szlovák énekeskönyveket.
Itt található egy 1727-ből való írott
példány is. Kottás, liturgikus jegyzé
sekkel, templomban előadott népies
passiójátékok kottás feljegyzéseivel,
művészies iniciálékkal. Hosszúsága 38
cm, szélessége 24 cm. A békéscsabai
gyülekezet négy ízben adta ki a Tran ős
ei üst, legutóbb 1942-ben, zsebalakban.

A magyar nyelvű Tranoscius
A 300 éves jubileumi évforduló azzal
gazdagította hazai evangélikusságunk
hitéletét, hogy magyar nyelven is meg
jelenhetett a Luther Társaság kiadásá
ban, Vietórisz József költői ihletettséggel történt fordításában. A változó
idők követelték meg, s az elmagyarosodó gyülekezetek azonnal használatba is
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vették. Vietórisz József fordítása alap
jául az 1923-ban, Békéscsabán megje
lent kiadást használta. Az anyag elren
dezésén csak annyit változtatott, hogy
a Toldalék folytatólagosan csatlakoz
zék a régi énekekhez. Az imádságok
verses részeit is ő ültette át, míg a gaz
dag imádságos részt D. Geduly Henrik
püspök fordította. A könnyebb tájéko
zódás és áttekintés céljából kimutatás
ba foglalta az énekszerzők nevét, s a
német és latin eredetű szövegek első
sorát. A szép kiállítású könyv és hófe
hér lapokra nyomtatott szöveg ma is
sok lelkészünk és hívünk könyvtárát
díszíti, hitben való elmélyülését szol
gálja.

Értékelés
A Tranoscius énekek tartalmi skálá
ja igen tág és színes. Az egyházi eszten
dőnek mintegy 300 éneke mellett meg
találhatjuk a Kiskáté részeit magában
foglaló énekek gazdag sorát. (Tízpa
rancsolat, Apostoli Hitvallás, Mi
atyánk, Keresztség, Gyónás, Úrvacso
ra.) „A veretes és ortodox lutheri taní
tás megtalálható az énekekben csak
úgy, mint a német és huszita pietizmus
hatását tükröző sajátos kegyesség is.”
Sok ének tanít az egyházról, Isten igéjé
ről, az imádkozásról, a bűnbánatról, a
szenvedés értelméről, Jézus szeretetéről. Mintegy 100 ének a halál, ítélet,
kárhozat, örökélet témakörben a,végső
dolgokról szól. Nagyon bőséges a reg
geli, déli és esti énekek sora. (Több

mint 130.) Tekintettel volt arra, hogy
ahol mindennap tartanak áhítatot, ne
kelljen gyakran ismétlődnie az énekek
nek. Konfirmációkor kedvelt szokás
volt, hogy Tranosciusszal ajándékoz
ták meg a gyermeket. Boldog volt az a
gyermek, aki Tranosciust kapott.
A legtöbb családban mindenkinek sa
ját énekeskönyve volt, s mindenki a
házi áhítatokon a saját példányából
szeretett énekelni. Békéscsabai és
szarvasi evangélikusokkal beszélgetve,
egyöntetűen hangsúlyozták, ezt az éne
keskönyvet azért szeretik még mindig,
mert a legújabb kiadások sem változ
tattak semmit a régebbieken. Dedinszky Gyula ny. lelkész említi meg egyik
néprajzi tanulmányában, hogy vallá
sos, hívő öregek az egykori hajnali ha
rangszó hallatára, csak úgy ágyban
fekve, valamelyik tranosciusi éneket
énekelték el. Leginkább a 668. számút.
Ezt minden csabai szlovák evangélikus
ember könyv nélkül tudta valamikor.
Az ének első verse magyar fordításban
így hangzik: „Itt van már a nap kelte,
Keresd őt, Teremtőd, Ki téged megvé
dett, Lelkem lelke.”
Most, hogy e megemlékezés végére
értem, egy olyan esti ének soraival zá
rom, amit odahaza, Szarvason gyakran
énekeltünk „kimenőre”, s azóta is
zsong bennem:
„A ragyogó nap ma ismét Megfutot
ta pályáját, A világ már nyugodni tért:
Lelkem, tudod, mi vár rád. Lépj az Úr
elébe, Hálát zengj nevére S magad min
den érzékeddel Jézusodhoz emeljed fel!
Amennyi az érütésem, Annyiszor
csókoljalak; Amennyi a szívverésem,
Annyiszor kívánjalak; Hogy mindig vi
dáman És bátran kiáltsam: Én Jézu
som, te az enyém, Tied vagyok s mara
dok én!”
Pásztor Pál
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GYERMEKEKNEK

Jn 3,1-21

Hogyan találkozhatunk Jézussal?

A

A

A

VASÁRNAP
IGÉJE

,

Ezékiel 18,1-9

Nikodémüs

F E L E L Ő S E K VAGYUNK!
Tetteinkért Isten előtt felelősek vagyunk. Nem újszerű felis
merés, megállapítás ez. Nekünk azonban mégis újra és újra
tanulgatnunk kell, mert mindig szeretnénk valamiképpen át
hárítani a felelősséget. Ha nem közvetlenül valamelyik ember
társunkra, hát környezetünkre általában, életkörülményeink
re, esetleg a társadalomra, vagy éppen születési adottságaink,ra. Nem volt ez másként Ezékiel korában Izraelben sem.
A szállóige, melyet idéz, a babiloni fogság minden megpróbál
tatásáért az elődökre hárítja a felelősséget. Persze a közvetlen
elődök is hasonlóképpen tettek, hiszen már Jeremiás is említi
ezt a mondást. Az ő kortársai a babiloni invázióért hárították
a felelősséget az előttük való nemzedékre. A felelősség azon
ban átháríthatatlan!
A „miért” sokszor elhangzó, lázadó, szinte Istent felelőssé
tevő nagy kérdéséről van végeredményben szó. Miért tette
velem ezt az Isten? Miért engedte ezt az Isten? S ezekhez a
kérdésekhez kimondva, vagy kimondatlanul csatlakozik a
mondat második fele: mikor én nem is vagyok olyan gonosz,
mikor nem érdemeltem meg, mások nálam sokkal jobban
rászolgálnának stb. A miértek sokaságában hangzik fel a
bűneset előtti isteni paranccsal összecsengve (1 Mózes 2, 17,
3,3) a határozott kijelentés: aki vétkezik, meg kell halnia.
Könyörtelen igazságosság ez Istentől? - ezt jelentené a prófé
tai ige? Semmiképpen sem. Nem Isten könyörtelensége, ha
nem fensége és szent volta csendül ki ezekből a mondatokból.
Hogyan vonhatná kérdőre őt az ember igazságossága tekinte
tében, hiszen ő minden lélek Ura. ítéletében mindig jogosan
cselekszik. Ehhez hasonlót mond Pál apostol is a Római
levélben: „... hogy elnémuljon minden száj, és az Isten ítélje
meg az egész világot.” (Róma 3,19.)
Igaz voltunk nem abban van, hogy mi miképpen ítéljük meg,
illetve mentegetjük magunkat. Isten törvényéhez való viszo
nyunk kérdése ez. Az ő rendelkezései szerint élünk-e, törvényeit
megtartjuk és hűségesen teljesítjük-e? Más szóval: nem mások
hibáihoz, vétkeihez kell mérni magunkat, mint azt Izrael
gyermekei is tették, mikor a felelősséget az előttük járt nemze
dékre hárították, hanem Isten törvényéhez. Ez pedig, noha
talán távoli korok adottságait tükrözőnek, s ma már rég
túlhaladottnak tűnik is sokszor sokak számára, mégis nagyon
is gyakorlatian aktuális. Érdemes figyelni arra, hogy az alap
igénkben Mózes könyveiből felsorolt parancsok ma milyen
egyszerűen és a jelenben is találóan fogalmazhatók meg és
foglalhatók össze. Például ilyenféleképpen: Isten igaz szeretete,
a házasélet tisztasága, irgalmas szeretetben való élet, igazság
hoz való hűség. De más, talán még ennél sokkal korszerűbb
fogalmazásban is, sorolhatnánk és összegezhetnénk őket.
Nem is a fogalmazás kérdése a döntő, hanem az, hogy
hitünknek életfolytatásunkban, cselekedetekben kell meglát
szania. Ne feledjük, Urunk Jézus is arról beszél az ítéletről
szóló nagy példázatában, hogy majd cselekedeteink szerint
ítéli meg hitünket, s állítja jobb és bal keze felől az eléje
gyűjtötteket. (Mt 25,3 lkk) Ha a prófétai igét alapigénk után
tovább olvassuk, két példát találunk benne. Az első egy igaz
ember gonosz fiáról szól. Ennek bűnhődnie kell saját vétkéért.
A második ennek fordítottja: egy gonosz ember igaz fiáról,
aki él és nem bűnhődik apja bűnéért. E két példa azt mutatja:
nem Isten igazságtalan, mi szűkölködünk a hit igaz cselekede
tei nélkül. Pedig felelnünk kell Isten előtt ebben az életben s
az ítéletben is.
Bánfi Béla

P illa n tá s a b é k é s c s a b a i ifjú ság
é le té b e
Szombat este 7 óra. Ilyenkor új
raelevenedik az István király tér
20. szám alatti ősi parókia és kör
nyéke. Itt van ugyanis az egyik
nagy szobából kialakított gyüleke
zeti terem, amely többek között az
ifjúság összejövetelének a törzshe
lye már évek óta. Délután a meg
konfirmáltak, a „kis ifik” birodal
ma volt. Most a „nagy ifik” gyüle
keznek.
Ahogy összetalálkozik kettőhárom, már van mondandójuk
egymás számára, testvérek a Jézus
Krisztusban. Élmények, problé
mák kívánkoznak ki belőlük s jó,
hogy ezeket meg lehet beszélni va
lakivel.
Egy kis csoport még az utcán
beszélget, ahogy haladok befelé, de
a kertben, a hangulatos fedett fel
járón is mozognak, gyülekeznek.
_ Bent egy leány igés lapokat
nyújt az újonnan jöttéknek, húzza
nak egyet. Én az Efezusi levél
4,29-t húzom: „Egyetlen rossz szó
ki ne jöjjön a szátokon.” Bizony az
Ige beszédünket is fegyelmezi.
Mit jelent számotokra az „ifi”?
- kérdem, amikor már többen is
bent vannak és tisztázzuk, hogyan
is nevezik magukat, mint a gyüle
kezet ifjúsági csoportja, a Krisztus
testének mégis egy sajátos tagja.
„Számomra otthont jelent, lelki
otthont” - mondja egy leány.
„Testvérekkel találkozom, akikkel

Igen - veszi át a szót a vezető,
Bakay Péter segédlelkész. A kato
likus ifjúsággal együtt szerveztük
meg és így 16 személy adott egy
szerre vért.
A gyülekezet rendezvényein is
szolgálnak, verset mondanak, éne
kelnek, kisebb jeleneteket adnak
elő. Az Evangélikus Szeretetotthon
idős lakóit látogatják időnként és
műsorral szolgálnak. A múlt héten
fizikai munkát végeztek, a temető
ben segédkeztek a szemét össze
gyűjtésében. Máskor a templomtakantásban vettek részt.
Tudatában vannak annak, hogy
mindez csak az Igéből folyhat, a
Jézus Krisztussal való eleven kö
zösségből. Volt egy ifjúsági evangelizáció is a gyülekezetben - emlé
keztetem őket.
Igen! - válaszolják - Péter vetet
te fel, de mindnyájan benne vol
tunk, imádkoztunk, hívogattunk,
hogy minél több fiatal vegyen
részt. Jelentős alkalpm volt az éle
tünkben és többen be is kapcsolód
tak az ifibe.
Krisztus rendelése szerint tehát
só, kovász vagytok. Végzitek a
missziót. Igen - veszi át a szót egy
fiatal - van mit tenni. Egyáltalán
nem mindegy, milyen stílusban
élünk. Bizonyságot kell tennünk
mindenütt.
*
Nem jelent ez nehézséget számo
tokra más munkátokban?

kicserélhetem hitbeli tapasztalatai
mat és ez engem erősít a hitben.”
„Ez már programszerű” - teszi
hozzá egy fiú - ,;szombat este el se
lehet hagyni. Ide el kell jönni, mert
ha elmarad, nehézségek jönnek a
hitéletben. Érőgyűjtés számomra.”
„Egy korosztály egy városban
így segít a helytállásban. Sokat hal
lunk Jézusról, a hit megtapasztalt
csodáit, eseményeit el lehet monda
ni egymásnak és ez tartást ad ne
künk” - egészíti ki egy másik fiú.
Hogyan folyik az életetek? - ér
deklődöm.
„Amit itt hallunk, azt otthon
folytatjuk” mondja valaki. Igen,
értem, de azért vannak sajátos
szolgálataitok is. Hallom voltatok
véradáson.

Nem! Ha munkámat becsülettel
végzem, és látják, hogy ez nem
máz, külsőség rajtam, hanem meg
győződésem és komolyan veszem,
akkor elgondolkoznak rajta és ki
alakíthatják saját igazabb vélemé
nyüket.
Persze baráti együttlét is az ifi.
Sokat énekelnek, beszélgetnek,
teryezgetnek. A nyáron is tervez
nek egy kerékpártúrát. A tavalyi
nagyon jól sikerült, a számukra
kevésbé ismert Dél-Dunántúlon
túráztak.
Cikáznak a gondolatok, ahogy
az agy tekervényeiben megfogan
nak. Fiatalok, mozgékonyak. Az
életre készülnek. Ki-ki választott
hivatására, de az örökélet szem
pontjai szerint.
Kovács Pál

A találkozások nagyon
fo n to s a k / az életünkben.
Megismerünk valakit, megfi
gyelhetjük gondolkodását
és tanulhatunk tőle.
Sok olyan találkozásunk
van emberekkel, amelyek
nek nyoma sem marad ben
nünk. Máskor hónapokon,
éveken keresztül őrizzük egy
találkozás emlékét. Nikodémusban mély nyomot ha
gyott a Jézussal való talál
kozás. Hiszen három évvel
később ő is ott volt azok kö
zött, akik Jézus testét levet
ték a keresztről.
Valószínű, hogy sok vívó
dás előzte meg ezt a találko
zást. Jézusról különböző
képpen gondolkodtak az
emberek. Nikodémüs bará
tai is. Volt, aki azt mondta, ó
a megígért Megváltó, lyiások
azt gondolták, hogy Jézus
félremagyarázza az Isten
igéjét és megtéveszti az em
bereket. Nikodémüs úgy
gondolta, hogy nem elég
hallania Jézusról. Meg kell
őt ismernie. Egy éjszaka be
kopogott hozzá. Tartania
kellett attól, hogy a társai
kicsúfolják és megvetik. Meg
tudjuk érteni ót?
Létrejött a találkozás, de
a beszélgetés fonalát Jézus
az elsó m ondat után kivette
Nikodémüs kezéből. Olyan
dolgokat
m ondott
neki,
amelyek Nikodémust egé
szen felkavarták.
Először azt közölte vele,
hogy az Isten nincs vele
megelégedve. Meg kell újul
nia az életének, ha látni
akarja az Isten országát.
Nem egyszerűen javítgatnia,
vagy szépítgetnie kell az éle
tét, hanem belülről, teljesen
megújulnia. Képzeljük csak
el, hogy meglepődhetett Ni-

kodémus! Hiszen köztiszte
letnek örvendett. Nem volt
már fiatal. Tájékozott is volt
az Isten dolgaiban. S most
Jézus harmincévesen arról
beszél neki, hogy elhibázott
az élete, ha nem form álódik
át a Szentlélek m unkája
nyomán. Hát lehetséges
mindent újrakezdeni öre
gen?!
Nikodémüs a beszélgetés
elején biztosította Jézust,
hogy ők néhányan Istentől
küldött tanítónak tartják, aki
jól magyarázza az igét. Jé
zus azt mondta neki: nem
tanító vagyok, hanem Meg
váltó, Üdvözítő. Azt akarta
tudtára adni, hogy az Isten
csodálatos szeretete jö tt el
hozzá benne. „Úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszü
lött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, ha
nem örök élete legyen." Jé
zus. a benne való bizalom
ban kínálja fel Nikodémusnak a megújított életet.
Ö eddig csak az Istenben
hitt. Erre büszke is volt. Most
elindulhatott Isten felé a Jé
zus Krisztusban való hit által.
• Nikodémüs az éjszaka sö
tétjében a Világossággal ta 
lálkozott - erről is beszélt
vele Jézus. Az ö jelenlétében
mindennek az igazi arca lát
szik. A jó jónak, a rossz pe
dig rossznak. A veszedelmes
nem látszik ártalm atlannak,
és a veszélytelen nem tölt el
félelemmel. Jézus világossá
gában derült ki Nikodémusról is, hogy valójában kicso
da ő. Újjá kell lennie életé
nek, öreg létére. Kiderült,
hogy Jézus megújító szeretetébe belefér az egész vi
lág, nemcsak a farizeusok.
Még mi is beleférünk!'

„Miért járok tem p lom b a?”

„A népfőiskola Beszélgetés egy volt népfőiskolással
vizsgáztatója maga
az élet” - vallotta'
Sztehlo Gábor, ezért
most Sebők Istvánt
arról faggatom, mit
jelentett neki a nép
főiskola szelleme későbbi élete fo egymásra való ráhatás. Az itt szüle
lyamán. De mielőtt erre a kérdésre tett emberi kapcsolatok, barátsá
választ kapunk, érdekelne, hogy gok egy életen át végigkísérnek.
miként látta ő Sztehlo Gábort, az Megtanultam, hogy a közösségi
embert, akivel éveket töltött együtt élet mindig bizonyos szolgálattal
a nagytárcsái népfőiskolán.
jár. Az én életemre leginkább ez
- Sztehlo Gáborban olyan lel volt hatással. Ma is azt érzem, hogy
készt Választott a nagytarcsai gyü nem teszek eleget a különböző kö
lekezet, akit őszintén érdekelt a pa zösségekért, melyekben benne élek.
rasztemberek élete, gondja. VisszaNyugdíjas pedagógusként iga-'
emlékszem, hogy édesapám, aki zán sokféle közösségben tevékeny
maga is parasztember volt, gyakorta kedsz. Nemcsak péceli gyülekeze
volt vendége a parókiának, ahol a tünkben szolgálsz presbiterként,
nagytiszteletű úr nemegyszer éjsza hanem igen aktív vagy a község
kába nyúlóan beszélgetett vele.
életében is. Szívesen hallanánk er
Az első magyarországi népfőis ről is pár szót, hiszen a közösségi
kola Tessedik Sámuel nevét vette aktivitás jellemző vonása a népfő
fel, gondolom, hogy ez a névvá iskolái szellemnek.
lasztás egyfajta tudatos hitvallás
- Tagja vagyok a péceli Haza
volt Sztehlo Gábor részéről.
fias Népfront elnökségének, a tél a tolmácsolás kemény munká
- Valóban érdekes párhuzamot nyugdíjas klub vezetőségének. jában.
- Jelenleg Pécelen szervezek finn
lehet látni Tessedik és Sztehlo kö A Népfront keretében működő
zött: Ő is jól látta a parasztság finn-magyar baráti körben próbá nyelvtanfolyamot, egész komoly
elmaradottságát, és úgy érezte, lom hasznosítani finn nyelvtudáso az érdeklődés. Különben tagja va
hogy a skandináv mintájú népfőis mat. A helyi Petőfi-kórussal a nyá gyok a budapesti Kalevalakömek
kola megszervezésével segíteni tud ron a finnországi Haminában vol is...
Napjainkban gyakran esik szó a
a parasztság felemelésében.
tunk.
Mi az, ami döntő élmény, ké
Haminában már együtt is jár népfőiskolái gondolat újjáéleszté
sőbbre is meghatározó erő volt tunk finn testvérgyülekezetünk séről, új népfőiskolái kísérletekről.
számodra a népfőiskolán?
vendégeiként. Sose felejtem el, mi Hogyan ítéled meg ezek esélyeit?
- A népfőiskola nevelési mód lyen odaadó lelkesedéssel készítet Mi az, amit valóban fel lehet tá
szerében alapvető fontosságú volt ted fel gyülekezeti csoportunkat a masztani ma a népfőiskola szelle
a közösségi élet, az együttlakás, az nagy utazásra, és mennyit segítet méből?

Olvasóink leveleiből
„Tisztelt Szerkesztőség!
Hogy tollat fogtam és e sorokkal a
saját véleményemet nyilvánítom, a
»Miért járok templomba?« című cikk
hez, hogy jó annak, aki járhat temp
lomba. Először is közösségben dicsér
heti Istent. Én ugyanis szórványban
lakom, templomunk nincs. Iskolában
tartjuk az istentiszteletet. Kétszer van
egy hónapban alkalmunk igehirdetést
hallani, egyszer református testvére
inknél, egyszer pedig a mi evangélikus
lelkészünk tartja. No, de a fő kérdés,
illetve hozzászólás, hogy milyen vára
kozással, és reménységgel megyek igét
hallgatni? - Mint az előbbi sorokban
írtam, jó közösségben is dicsérni az
Urat. Másodszor pedig az igehirdetés
bővebb magyarázatát hallom, amiben
hitbeli megerősítést kapok. Mert igenis
a közösségben, a Szentlélek mintha
jobban megerősítene. Bár hiszem, hogy
az ígéret a magányosra is vonatkozik:
Mt 28,20. .
Ha van alkalmam, és olyan helyen
vagyok, akkor ott részt veszek a temp
lomi istentiszteleten. Szomorúan lá
tom, hogy milyen kevesen vannak,'
mert a saját lelki épülését és megerősí
tését veszítik el, ha nem mennek el.
Bizony nagyon szükséges, hogy közös
ségben is hallgassuk az igét, »hogy a
világ el ne sodorjon minket«.
Én azzal a vággyal és reménységgel
megyek az iskolába, mely templommá
válik számomra, hogy ott bővebben
kapok útbaigazítást, hitbeli harcom
hoz erősítést!”
Imre Ferencné

Pásztó

Tekusné Szabó Izabella

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk, Istenünk, aki igaz vagy ítéletedben is, könyörülj rajtunk s ne
büntess minket méltó haragodban. ítéleted jogosan ér bennünk, mégis
könyörülj rajtunk a mi Urunk Jézus Krisztusért. Tetézd kegyelmedet
Szentlelked ajándékozásával, hogy őáltala akaratodat cselekedve élhes
sünk itt ideig s nálad örökké. Amen.

erősen kapcsolódott
a népi írók mozgal
ma, és ők is részt kö
veteltek az ottani
munkában. így mi a
népfőiskolán nem
csak imádkoztunk,
énekeltünk, Bibliát olvastunk, ha
nem hallottunk a társadalom fejlő
déséről. Én például 1939 telén a
hívő Mádi Zoltán egyetemi tanár
előadásában a népfőiskolán hal
lottam először a társadalmi fejlő
dés lépcsőiről, s hogy egy új eszme
döngeti a kapukat és ez a szocializ
mus. így érthető, hogy a Népmű
velési Intézetnek már idézett kiad
ványa a népfőiskolái mozgalom
mal kapcsolatban igen pozitívan
ítéli meg az egyházak szerepét:
„Nem szabad elfelejteni, hogy a
parasztság számára az egyházak
jelentették azt a társadalomszerve
ző és nevelő erőt, amit a munkás
osztály a szakszervezetekben és a
pártokban talált meg.”
Ezek szerint a népfőiskolák egy
házunk és társadalmunk közös kin
csét, drága örökségét jelentik. így
I esetleges újjáélesztésüknél elkerül
hető az ideológiai konfrontáció, és
kívánatos lenne a különböző világ
nézetű társadalmi erők összefogása
és együttműködése. Nem véletlen,
hogy éppen a Hazafias Népfront
karolja föl ezt az ügyet.
Köszönjük Sebők Istvánnak a be
szélgetést, és sok erőt, áldást kívá
nunk a különböző közösségekben
végzett szolgálatához. Gáncs Péter

„A továbbáradó szeretet” nyomában
- Óriási társadalmi változások
mentek végbe,- és így a parasztság
mint külön osztály megszűnt. Eb
ből következően a népfőiskola ere
deti célkitűzései sem tarthatók
fönn. Bizonyos általános művelt-»,
séget adó tanfolyamokat természe
tesen lehet szervezni, de ezeknél
többnyire hiányzik már a népfőis
kola egyik alapvető ereje, az együtt
lakás. De vannak, akik újra nagy
lehetőséget sejtenek a népfőiskola
újjáélesztésében. A Népművelési
Intézet „Új népfőiskolái gondolat”
című, 1984-ben megjelent kiadvá
nyának bevezetőjében például ezt
olvashatjuk: „a népfőiskola haladó
tradícióinak és intézményeinek feltámasztása a mai magyar társada
lomban az egyik legéletképesebb és
korszerűbb közművelődési kezde
ményezés lehet.”
A népfőiskola Sztehlo Gábor
körleveleinek egyértelmű tanúság
tétele szerint bibliai gyökerekből
táplálkozva kívánta betölteni ne
velési köldetését. Ezt a hátteret,
belső töltést nem lehet figyelmen
kívül hagyni.
- Sz(ehlo Gábor valóban ilyen
egyértelműen látta a népfőiskolái
mozgalom erőforrását. De ugyan
akkor a népfőiskolái gondolathoz

51. ÉVFO LY AM 35. SZÁ M

E vangélikus
E le t

1986. A U G U SZT U S 31.
S Z E N T H Á R O M S Á G UTÁNI
14. V A SÁ R N A P

ORSZÁGOS
EVANGEUKUS
HETILAP

A g y ü le k e z e t közös im á d s á g a m in d e n n é l drág áb b ,
m in d e n n é l e rő se b b . E z é rt is g y ü lek e zü n k össze.
A te m p lo m o t is a z é rt n e v e z z ü k im á d s á g h á zá n a k ,
m e rt ott a g y ü le k e ze tb e n e lő vesszü k, Isten e lé viszszü k a m a g u n k és m áso k s zü k s é g é t s e g y a k a ra tta l
k e g y e le m é rt fo lyam od unk. E n n ek azo n b a n s zív b e li
m e g in d u lts á g g a l és k o m o lyan k e ll tö rtén n ie. Úgy,
ho g y fe le b a rá ta in k n y o m o rú s á g á t s zív ü n k re vegyük
és valóságos e g y ü tté rzé s s e l, ig a z i hittel, b izo d a lo m m a l e s e d e z z ü n k érettük.
A d n á Isten, hogy m in d en g y ü le k e z e t íg y im ád k o zn é k !
LUTHER
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Szebik Imre

M ai szemmel a házasságról
Á Vá rszínház b; iu hónapok
óta te.
'die: mutatják be
a Csala^
u. uzárddal c.
drámát. A történet hagyomá
nyos. A házasságban jelentke
zik a harmadik. A megoldás
körül alakul ki a konfliktus.
A megcsalt félj úgy látja, fele
ségének joga van mást szeretni,
hisz ő nem a félj tulajdona,
nem uralkodhat felette. Megkí
sérlik, hogy édes hármasban él
jenek - szabadon, függetlenül
mindenkitől. A végeredmény
azonban a kísérlet kudarcát
sejteti, mivel a szerelem a kizá
rólagosság sajátosságát foglal
ja magában. A „felhőtlen” há
zasságban megtűrt harmadik
új partnert választ magának.
A színházlátogató a katarzis és
a káosz belső érzésével hagyja
el a dráma színhelyét s talán
újra elszántan vállalja házas
társát. Kérdezhetjük joggal honnan ered a mai házasság
válsága? Sokan a nők egyenjo
gúságában látják a bajok fő
forrását. Nem vitás azonban,
hogy az egyenjogúság már ré
gen váratott magára. Isten
előtt éppúgy, mint emberek
előtt férfinak és nőnek egyenlő
jogai és kötelességei vannak.
Bizonyos, hogy megaláztatás
ban nem kell tovább embertele
nül tűrnie egyik nemhez tarto
zónak sem a, másik zsarnoksá
gát. Mások arról szólnak, hogy
korunk emberének személyisé
ge szétesett, önálló életet él
akarat-, értelem- és érzelemvi
lága. Mivel nincsenek egymás
hoz kapcsoltan harmonikus
egységben, ezért a modern em
ber könnyen enged értelmi vál
tozásának. Csapongó érzelmei
nek személyisége medréből, s
mint árvíz idején a folyók, át
szakítják a gátat. így sodródik
korunk embere egyik törvé
nyes, vagy rejtett kapcsolatból
a másikba, valójában sehol sem
találja meg a teljes boldogsá
got. Közben magányossá vál
nak áldozatai, válási árvákká
gyermekei. Ahol az érzelmek
önálló életet élnek, vagy egye
nesen életünk meghatározóivá
lesznek, ott kikerülnek az érte
lem kontrollja alól, a hit által
megvilágosított értelem ellen
őrzése alól is. Életünk pedig in
goványos alapra helyeződik.
A házasság a legteljesebb bizal
mon épülő emberi közösség. Is
ten azért adja, hogy két ember
boldogságának forrása és földi
kerete legyen. Férfi és nő egy
más kiegészítői is ebben a kap
csolatban. Amíg a félj az élet
szélesebb területe után érdeklő
dik, addig a feleség érzelmi gaz
dagságának melegével teszi
meghittebbé, melegebbé együtt
élésüket.
Kaufmann svájci tudós sze
rint a házasság négyféle kap
csolata az asztal négy lábához
hasonlítható. A négyféle kap
csolat: asztalközösség, gazda
sági közösség, szexuális közös
ség és szellemi-lelki közösség.
A negyedik meghatározója a
másik háromnak is. De mind
egyik kapcsolatnak különkülön jelentősége van.
Az asztalközösség feltételezi
a gondolatok és napi élmények
kölcsönös cseréjét, sokkal
több, mint együtt étkezés.

A gazdasági közösség jelzi a
másik iránti teljes felelősséget.
Nem a kereset arányában, ha
nem a szükséglet szerint költik
egymásra keresetüket. A sze
xuális kapcsolat ugyan nem a
házasság alapja, de az egészsé
ges közös élet természetes felté
tele. Az őszinte bizalom jegyé
ben szabad itt is minden kér
dést
együtt
megbeszélni.
A szellemi-lelki kapcsolat a kö
zös olvasmány, az együtt nézett
film megbeszélésétől az igehall
gatás és imádság élményéig ter
jed. így gondolhatnak szünte
len arra az Úrra, aki egymással
megajándékozta őket, aki a
szeretet kimeríthetetlen forrá
sa. Hozzá fordulhatnak, ami
kor az élet kusza szövevénye
egymással szembeállítja őket,
hogy emlékezzenek a közös in
dulásukkor Isten hajlékában
elhangzott jézusi igére: Amit
Isten egybeszerkesztett, ember
azt szét ne válassza. Hozzá for
dulhatnak akkor is, amikor el
fogy türelmük, megbocsátó
készségük, hogy újratöltekezzenek. Amint Isten számtalan
szembehelyezkedésünket, mu
lasztásunkat a Krisztus érde
méért nekik megbocsátja, ak
ként kell egymásnak is megbocsátaniok. Ézt kéijük az Úrtól
tanult imádságban is: ... amint
mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek. így lehet Is
ten megbocsátó szeretete a há
zasságban az együttélés alapja.
Négyféle kapcsolatról szól
tunk a házasságon belül.
Amint az asztal három lábon
még „sántítva” fennmarad,
éppúgy a házasság három kap
csolat élő közösségében még
betölti rendeltetését. De ha
igaz, hogy két lábon nem tud
az asztal állni, éppúgy kevés a
házasságban is kétféle kapcso
lat annak fennmaradásához.
A Kaufmann-féle hasonlat
biztasson minket önvizsgálat
ra: Mennyire élő közösség há
zasságunk?
Nem hallgathatjuk el, hogy
minden házasságot utolérnek
különböző válságtünetek. Van
nak, akik egyenesen válságkorszakokról beszélnek. A há
zasság legbizalmasabb közössé
gében lehull az álarc, nyilván
valókká lesznek hibáink, intelli
genciánk fehér foltjai, emberi
természetünk
árnyvonásai.
Megszokottá válhat a másik,
unalmassá a vele való testi-lelki
együttlét. Életünk egy-egy sza
kasza különösen leterhelhet
bennünket hivatásunk terüle
tén s idő híján nemcsak elszür
külhet, de könnyen elhidegülhet egymástól két ember. E né
hány példából is kitűnik, meny
nyi veszélyzóna leselkedik ránk,
amelynek következményei beláthatatlanul tönkretehetik ma
gunk és családunk életét.
A válságtünetek jelentkezé
sekor sem vagyunk azonban
magunkra hagyva, hanem Is
ten áll mellénk, hogy oltalmazó
karja megvédjen a kísértéskor,
szeretete feltöltse üres és hideg
szívünket, irgalmas bocsánata
minket is megbocsátásra indít
son, hogy amint első lépésünk
előtt hajlékában előtte álltunk,
úgy jelenjünk meg együtt színe
előtt ama napon.

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1986. szeptember 15-én,
hétfőn délután 16.00 órai kezdettel a Zuglói Egyházközség
templomában tartja

Tanévnyitó istentiszteletét.
Az igehirdetés szolgálatát
D r. N a g y G y u la
püspök végzi.
Ezt követően 16.30 órai kezdettel a Teológiai Akadémia

Tanévnyitó ünnepi ülést
tart a következő tárgysorozattal:
1. Jer, dicsérjük Istent... 40. ének.
2. Dékáni székfoglaló.
3. Az Akadémia új hallgatóinak felvétele.
4. Zárószó.
5. Himnusz.
A Teológiai Akadémia tanári kara nevében mindkét alkalomra
tisztelettel és szeretettel meghívom.
Dr. Cserháti Sándor

dékán

így kezdődött
az európai Fesztusz aki elhallgattatta
keresztyénség lelkiismeretét
- hol tart ma?
ApCsel 26,22—25 H
A rómaiak helytartóját,
Fesztuszt tulajdonképpen csak
annyiban érdekli Pál ügye,
hogy valamilyen ítéletet kell ki
mondania. Bár Bibliánk igen
szűkszavú e tekintetben, annyi
azért világos, hogy lelkiismere
tesen foglalkozik a zsidóság ve
zetői által eléje terjesztett kí
vánsággal: Pál jövendő sorsá
val. Úgy látszik, nincsenek elő
ítéletei. Van emberi tartása is:
követelőzések sem tudják meg
ingatni. Hogy a szívós Pál-ellenes hajszát a maga szempontjá
ból nem tartotta kellemesnek,
vagy éppen könnyűnek, az
valószínű. Az előzetes kihallga
táson meggyőződik afelől,
hogy „római jogi szempont
ból” és az állambiztonságra
nézve ez az előtte álló ember
nem veszedelmes, s hogy a lazí
tás vádja alaptalan, így nyu
godtan szabadon lehet enged
nie. A vita lényegét nem érti, s
az nem is izgatja. Úgy véli,
hogy a „valami vitás kérdések
a zsidók vallásáról, meg valami
Jézusról, aki meghalt és akiről
Pál azt állítja, hogy mégis él” ez igazán nem rá tartozik. Unja
a zsidók fontoskodását, és unja
magát Pált is, aki damaszkuszi
útról, életfordulatról szónokol
neki, sőt mindezt megtetézi
nyílt agitációval is, feledve,
hogy mindenható bírája előtt
áll, s még a „pogányokat”, te
hát őt is belekeveri ebbe az oly
távoli, elméleti ügybe. Nem!
Ezt azért már nem tűri el! El
zárkózása fölényes és kioktató:

„Bolond vagy te, Pál! A sok
tudomány megzavarta az esze
det!”
Pedig a beszéd „igaz és jó
zan”. És személyes is. Csak hát
Fesztuszt ezt nem veszi észre.
Illetve: nagyon is észreveszi;
éppen ezért válik hangja olyan
élessé és visszautasítóvá. Mert
az ember azért úgy van ezekkel
a „vallási kérdésekkel”, hogy szívesen, vagy esetenként akár
kissé unottan is - csak-csak be
lebocsátkozik némi eszmecse
rébe, de rendszerint jobbnak
véli, ha a felvetődő kérdéseket
nem engedi egészen közel ma
gához, hogy azok igazán kezd
jék „izgatni”. Mennyi tanulás,
verejtékes küzdelem, míg kiala
kul az ember világképe, a dol
gok magyarázásának alapelve,
minek ezt megzavarni?
Ám a lelkiismeret mégis
megszólal időnként. A hang
nem lármás és nem agresszív,
de mindenképpen meghallha
tó. Mint ahogy Pilátus is érzé
kelte ezt Jézus perében, vagy
mint ahogy itt most Fesztusz is
szembesül vele Pál szavait hall
gatva. S a hangot el lehet hall
gattatni. Ez azonban nem győ
zelem, hanem vereség.
Több szó Fesztuszról Bibli
ánkban nem esik. A helytartó
nak sikerült tántoríthatatlanul
megőriznie magát a veszélyes
fordulattól. Az alkalom tova
tűnt és a hang elnémult. Nem
nyugtalanítana, ha velem kap
csolatban is ez lenne az „utolsó
SZÓ”?

id. Magassy Sándor

„Testvér
keresőben”
Valóban, „testvér-kereső
be” indultunk - azok is,
akik rendeztük, és azok is,
akik hívásunkra eljöttek arra a? első gyenesi Orszá
gos Evangelizáló Diakóniai
Konferenciára, amit ez év
június elején (9-12.) rendez
tünk, az elcsendesedésre
nagyszerű lehetőséget nyúj
tó környezetben. Egész dia
kóniai szolgálatunk számá
ra ugyanis létfeltétel, hogy e
szolgálat mögött legyen egy
olyan „imádkozó közös
ség”, akikre lehet számítani
akkor is, amikor a szeretet
tényleges gyakorlására kerül
sor.
Együttlétünk jelentőségét
jól jelzi - meg azt is, hogy
egyházunk vezetői elkötele
zettjei az evangelizációnak
és a hit gyümölcseként vég
zett diakóniai szolgálatnak
hogy a nyitó áhítatot Só
lyom
Károly
esperespüspökhelyettes, a záró úrvacsoraosztást
pedig
Dr. Nagy Gyula püspök vé
gezte. - Közben „magunkra
maradtunk” a feladattal,
amit a Konferencia főtémá
jában adott elénk az Isten:
„SZOLGÁLAT - MARA
DÉKTALANUL”. - Ebből
önként adódott a reggeli
áhítatok evangelizáló fel
adata, azt keresni, „AMI
KRISZTUS JÉZUSBAN
MEGVOLT”. S rá válasz
ként az esti evangelizációkban ez szólalt meg: „TÖRE
KEDJETEK MEGVALÓ
SÍTANI
MAGATOK
BAN”. A filippi levél 2. feje
zetében dübörgő „páli üze
net” Krisztusról nagyon al
kalmas volt arra, hogy hitet
ébresszen és szolgálatba in
dítson. Isten áldja meg Balicza Ivánt és Keveházi
Lászlót, akik ezeket a szol
gálatokat végezték köztünk.
Napközben a Konferen
cia munkája „két tömbben”
folyt: délelőtt az első korinthusi levél 12-14. fejezetéről
tartott
biblia-tanulmányt
Dr. Prőhle Károly profeszszor, tanulmányi főigazga
tó. Délutánonként pedig:
„FÓRUM A DIAKONIA
ÜGYÉBEN” összefoglaló
címmel, a „szükségleteink
ről”, a „lehetőségeinkről”
beszélgettünk. Miután e
„két tömb” alkotta a Konfe
rencia gerincét, néhány
mondatban külön is szólnék
róluk. - A délelőtti bibliata
nulmány főtémája ez volt:
„LÉLEK
ÁLTAL
KRISZTUSBAN - SZERETETBEN”. S miközben
kibomlottak előttünk az
egyház karizm atikus - vagy
is lelki ajándékokkal megál
dott - közösségének a titkai,
miközben rácsodálkoztunk
az agapé, az Isten Leikétől
indított szeretet „különb út-

jára”, s az istentiszteletként
végzett szolgálat testvéri „jó
rendjére” is, aközben - az
előadásokat követő csopor
tos megbeszéléseken - ma
gunk is próbáltuk „meg
emészteni” s „úttá formálni”
a hallottakat, amin járha
tunk. Nagyszerű, közös él
ményünk volt: komoly dia
kóniai szolgálatnak csak ko
moly, elmélyült bibliatanul
mány, tehát hívő „teológiai
munka” lehet az alapja. A délutáni „fórumokon”
pedig „beszélgettünk”: sza
badon, őszintén, nyíltan; de most utólag is hálát kell
adnunk az Istennek, hogy ez
a kötetlen beszélgetés, tervezgetés egyszer sem volt fe
lelőtlen. Nem azon sirán
koztunk, hogy mit „nem le
het tenni”, hanem a „megté
rés készségével”, felelősen
vettük számba azokat a fel
adatokat, amelyek a gyüle
kezeti diakóniától az intéz
ményes diakóniáig munká
sokra várnak. Az utolsó dél
utánon azután összegeztük
a gondolatainkat, amit most
szintén összefoglalnék né
hány mondatban: jó lenne,
ha a diakóniai szolgálatra
már a gyermek- és ifjúsági
munkánknál nagy hangsúlyt
helyeznénk. Nemcsak „be
szélni róla”, hanem diakó
niai „munkát” kellene adni
- hacsak egy „pohár víz”
odanyújtását is! - a reánk
bízott gyermekek és fiatalok
kezébe! Szeretnénk több
olyan evangelizáló alkalmat
tartani a gyülekezetekben,
ahol fel szeretnénk hívni, és
ébren szeretnénk tartani hí
veink diakóniai felelősségét.
És*bár utoljára említem, pe
dig ez volt ennek a Konfe
renciának a „belső célja”:
szeretnénk egyházunkban is
kialakítani a diakóniai mun
kásoknak egy olyan „testvé
ri közösségét”, akik önként,
„hitből” vállalják az együttimádkozást és együtt-szolgálást. Javaslatok hangoz
tak még el a Diakóniai Osz
tály szolgálati ágainak bőví
téséről: mint pl. a testi és
szellemi fogyatékosok' gon
dozásának szervezett felvál
lalásáról is. De több javaslat
hangzott el a diakóniai
munkásképzés és munkás
utánpótlás gondjáról is. A három nap gyorsan el
telt. S akik „testvérkereső
ben” voltunk ott körülbelül
ötvenen - kisebb részük lel
kész, nagyobb részük diakó
niai munkás és gyülekezeti
tag - , hálaadással mondhat
juk el, egymásban „testvérre
leltünk”! Gyenés, egyhá
zunkban évtizedek óta, mint
a „lelki ébredés kohója” így adott otthont ennek az
első testvéri együttlétünknek.
C siz m a z ia S á n d o r
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„Jézus mondja: Bizony bizony mondom nektek, Pál apostol Jézus Krisztus keresztjével dicsekszik,
amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legki mert az ő életének minden eseménye eltörpül, Krisz
sebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. „Mt 25,40 tus keresztje mellett, ő egy elveszett ember és így
'MBRIpBIf1* „Ezeket azért mondom nektek, hogy tudja csak Istenét megtartani. Minket is Krisztus
bekessegetek legyen énbennem.” Jn 16,33 (Ézs 40,1 keresztje árán ment meg a mi Urunk. Ne az ajándék
- Lk 10,25-37 - Zsolt 68,20-36) Sok minden elta- ba kapott békességünkkel, szeretetünkkel dicseked
kaija előlünk Istent, s ilyenkor a gondok miatt jünk, hanem ennek forrásával, Krisztus keresztjével.
nyugtalanná lesz a szívünk. Jézus arra biztat, hogy CSÜTÖRTÖK „Amikor beesteledett, eljött Jézus,
kéijük bátran az Atyát, mert ő figyeli imádságain megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség
kat. Jézus Krisztusban mindig velünk van. Még néktek! A tanítványok megörültek, hogy látják az
akkor is amikor nem látom, nem értem, nyugodt, Urat.” Jn 20,19-20 (Jer 31,13 - ApCsel 6,1-7 - Jn
biztos lehetek abban, hogy az Atya szeme rajtam 11, 28-45). Ez örök helyzet a tanítványok számára.
van, Jézus testvéri szíve pedig velem. Ezzel a nyuga Jézus jön és szorongó helyzetünkben békességet ad.
Nem csak mondja, hanem adja is a békességet. Bű
lommal kezdhetem az előttem álló hetet is.
„Akik a Krisztusban keresztelkedtetek meg, neinkre bocsánatot ad, szívünket megtölti szeretettel
Krisztust öltöztétek magatokra. „Gál 3,27 (JSir 3,24 és a szeretet kiűz minden félelmet. Öröm minden
- 2Sám 9,1-11 - Jn 11,1-10) A keresztségben Isten olyan alkalom, Istentisztelet, bibliaóra, otthoni elszeretete vett körül minket. Akkor, amikor még oly csendesedés, amikor megérkezik hozzám az Úr, az
keveset tudtunk erről a világról. Most ezt a szerete- ő békességével.
pfiMTElC „Maradjatok énbennem és én tibennetek.
tet öltöttük magunkra. Nem úgy mint egy ruhát,
amit tetszés szerint fel és leveszünk, Jézus Krisztus Ahogyan a szőlővessző nem tud gyümölcsöt teremni
magunkra öltése egy életforma. A Krisztusi életfor magatói, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem,ha
mában minden kész a számomra, a bűnbocsánat, a nem maradtok énbennem.” Jn 15,4 (1 Móz 6,9- Ézs
vigasztalás, a jó cselekedet, csak járjak benne a mai 58,7—12 - Jn 11,46-54). Augusztus vége már a gyü
mölcstermés ideje. Nézegetjük kertjeinket, fáinkat,
napon is. Ha fáradok ő fog majd hordozni.
l«DO „... ő még inkább így kiáltozott: Dávid Fia, szőlőinket érdemes volt-e a sok munka. Vizsgáljuk
könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, meg életünket is milyen gyümölcsöket terem. Igaz,
hogy vezessék hozzá.” Lk 18,38-40 (Zsolt 42,2 - Mk jó gyümölcsöt csak akkor tudunk teremni, ha Jézus
12,41—44 - Jn 11, 11-19) Mi fontossági sorrendet Krisztus szavai hatják át életünket. Az Úr igéje segít
tartunk szem előtt. Jézus nagy útra készül, Jeruzsá minket a lélek gyümölcsének a termésére.
lembe megy. Nincs idő egy szerencsétlen vak ember SZOMBAT „Amíg nálatok van világosság, higgyetek
re. Jézus az egyet is észrevette. Az egy kiáltását a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!”
hallotta meg. Bármilyen nehéz helyzetbe jutunk a Jn 12,36 (Ézs 60,20 - Jer 22, 13—19 - Jn I I ,55—57)
mai napon, ha emberek el is akarnak hallgattatni, A sötétségben nem kell hinni, az van. A sötétség a
Jézushoz kiálthatunk, ő megáll, meghallgat és segít. harag, a rosszkedv, a gyász. Ézek vannak és hatal
I P P I P „Én azonban nem kívánok massal dicse mukba kerítik az embert. Hinni Jézus Krisztusban
kedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével” kell, abban, hogy ő fényt tud gyújtani a szívünkben.
Gál, 6,14 (Péld 20,9 - Mk 3, 31-35 - Jn 11, 20-27) Ennél a fénynél láthatjuk az utat egymáshoz és az
Mi sok mindennel dicsekszünk. Betegségeinkkel, fi Atyához. Jézus Krisztus nélkül csak van az életünk,
Szabóné Piri Zsuzsái»»
zetéseinkkel, gyermekeinkkel, de mindig a miénkkel. vele fény is lesz utunkon.

J
Gyarmathy Irén

Nem szabad szeretni
Az ötvenes évek táján riportot titkolni valója lenne. Mintha félne
írtam arról, hogy miért sírunk. Az attól, hogy mások meglátják, hogy
orvosprofesszor, akivel az interjút ő érezni is tud, hogy szíven találták
készítettem, részletesen elmagya a ridegen odadobott szavak: mit
rázta milyen tényezők játszanak játszod magad, mi nem sírunk, de
közre abban, hogy szemünkből ki még érméi is jobban az: unom a tört
csorduljon a könny. Amikor a fele szívedet. Úgy érezhette, hogy igaz
lős szerkesztőhöz bevittem a cikket, talan hántás érte. A könnyei valódi
ránézett a címére és anélkül, hogy ak voltak. Nem akart sími, de azok
elolvasta volna azt mondta:
mégis kicsordultak, mert fájt, hogy
- Mi nem sírunk, mi mindig vidá éppen az bántja, akit szeret, hogy
unalmasnak mondta, amikor meg
mak vagyunk!
Életemnek ez a kis epizódjajutott látta, hogy a másik érző lény. Es ez
az eszembe a minap, amikor a villa nagy hiba, mert manapság ilyesmit
moson a velem szembenülő, köny- nem szabad mutatni. Nem szabad
nyező kislányra így mordult rá az elárulni, hogy az ember sír is, nevet
udvarlója:
is, fájdalma is van és öröme is, vá
- Mit játszod meg magad, mi gyai is vannak és csalódásai is, hite
nem sírunk. Egyébként is unom a és kételyei, lelkiismerete és tettei is,
tört szívedet! - Es ezzel lelépett a amelyeket nem lehet megváltani,
járműről.
haragja és bántódása, bosszúja és
A kislány gyorsan elfordult, az bocsánata, nyugtalansága és béké
után mereven nézte a busz foggan- je, betegsége és elesettsége, magá
tyúját, háttal az utasoknak, mintha nya és elhagyatottsága, félelme és

Közmondások az Ige fényében

Amilyen az adjonisten,
olyan a fogadjisten
Úgy is szoktuk ezt emlegetni,
hogy „mindenkinek olyan kalap
pal köszönnek vissza, amilyennel ő
köszönt.” Ide tartozik az is, hogy
„ki mit vet, azt arat”, „aki szelet
vet, vihart arat”. Sok egyéb megfo
galmazása van ennek a törvény
nek. Mindegyikben a lényeg: ami
lyen a kezdet, olyan a folytatás;
amilyen a kérdés, olyan a felelet.
Kétségkívül nem sok jót árul el
mindez a mi szívünkről. Úgy tű
nik, mintha automaták lennénk.
Mint egy magatehetetlen hangszer:
amilyen hangot megütnek, az szó
lal meg rajta. Korlátlan mértékben
uralkodik ez a szempont fölöt
tünk. Mintegy alá vagyunk ennek
vetve, ki vagyunk ennek szolgál
tatva. - Az Ige fényében mi módon
kerülhet helyére mindez?
Számolnom kell azzal, hogy ez a
közmondás, ha én mondom az „adjonisten”-t. Eleve számolnom kell
azzal, hogy amilyen hangnemben
kezdem én a köszönést, a másik
szükségszerűen ugyanúgy folytatja,
ha nem még jobban. Ha én gorom
bán kezdem, miért is várhatnék
mást, mint gorombaságot! Ha én
magas lóról kezdem, biztos, hogy
a másik sem adja lejjebb. Ha elfo
gult, előítéletekkel terhes vagy igaz
ságtalan vagyok, mi másra is szá
míthatok? A folytatásnak, a viszon
zásnak igen szigorú, igen egyszerű,
igen következetes törvényei vannak.
De nem szükséges, hogy igazol
jam ezt a közmondást akkor, ha én

mondom a „fogadjisten”-t. Nem
feltétlenül kötelező a rosszat roszszal viszonozni. A kellemetlent a
még inkább kellemetlennel. A ke
resztyén ember e tekintetben is tud
szabadságra eljutott lenni. Tud
nyugodt és józan maradni, ahe
lyett, hogy belebonyolódna a köl
csönösség zavaros törvényeibe.
Egy másik közmondás egyenesen
odáig megy, azt javasolja, hogy
„aki téged megdob kővel, dobd
vissza
kenyérrel”.
Léptennyomon, még irodalmi szinten is
úgy emlegetik ezt a bölcsességet,
mintha ez a Bibliában lenne. így,
ilyen formában sehol nem szerepel
a Szentírásban. Lelki hasonmása,
szellemi gyökere van ennek az
írásban, de szó szerinti eredetiség
ben nincs. A Példabeszédek 25,20
írja: „Ha éhezik, aki téged gyűlöl,
ajd enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik, adj inni néki vizet”. Pál
apostol erre hivatkozik a Római
levélben, a 12,20-ban. - De akik
mint Bibliából való közmondást
emlegetik, általában a Hegyi Be
szédre gondolnak. Ott is csak az
ehhez hasonló található: „áldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót
tegyetek azokkal, akik titeket gyű
lölnek”, Máté 5,44..
Akár a közmondás, akár a Bib
lia Igéje, egy a lényeg. Nagyon ne
héz, de érdemes kis dolgokban el-,
kezdeni, hogy ami minket illet, ne
a közmondásnak legyen igaza.
Győr Sándor

szorongása,fiatalságán az érzelmek
egész skálája végigfut és hiába pró
bálja rejtegetni fölénnyel, nagy
hanggal, hányavetiséggel, udvariat
lansággal, feltűnősködéssel, igen
még a benne elrendezetlenül felhal
mozódott tudástömeggel is - csak
azért, mert ma divat nem érezni,
nem szeretni, nem hosszan udvarolgatni, divat már-már azt sem tudni,
hogy ki az a másik, aki megtiltja,
hogy sírjon, de világgá kürtöli, ut
cára viszi azt, ami két ember leg
szentebb magánügye. Divat a felvilágosultság nevében a tudás fájáról
úton-útfélen gyümölcsöt szedni és
könnytelen közönnyel félredobni
egyfelelőtlen perc felelős következ
ményét.
Nem szabad szeretni! Nem tud
hatja meg a másik ember, hogy ér
zünk, hogy szeretetre vágyunk. Pe
dig hogyan élhet a világ szeretet
nélkül? Éppen most, amikor az
atombomba árnyékában annyira
szükségünk van az összefogásra,
egymás megértésére, segítségére.
Miért kell szégyelni, hogy döbben
ten nézünk egy csonttá fogyott kis
gyermekre, miért nem szabad meg
simogatni egy öreg arcot, miért
nincs szivünk a betegekhez, türel
münk panaszaikkal szemben, miért
olyan elviselhetetlen szüléinkkel
együtt lakni, amikor generációk
mutatták meg és sokan még ma is,
hogy öreg-fiatal türelmes szeretete
mindig megtalálta a hangot, a lehe
tőséget a békés családi együttlétre.
Miért tilos a gyengédség, a figye
lem, a tiszteletadás? Miért nem sza
bad egymást nyíltan, az egész világ
előtt szeretni?
Elfelejtettük már, hogy milyenek
voltunk tegnap és csodálatosan új
nak, modernnek gondoljuk magun
kat ebben az új maszkban. Hisz
ugyanaz a nap virrad ránk, amely a
tegnapra, ugyanazok az évszakok
váltakoznak, mint sok száz évvel
ezelőtt, minden megismétlődik, ár
és apály váltogatják egymást, nap
kelte és napnyugta hordoz fényt és
sötétséget az évszázadok örök kör
forgásában.
Mások akarunk lenni? Legyünk!
De csak abban, hogy felszínre hoz
zuk magunkban azokat az értéke
ket, amelyek minden emberben
szunnyadhatnak. De ehhez az egész
ember élete, biológiai és szellemi
adottságai kellenek. Mert a tette
ink mondják el rólunk, hogy mik
vagyunk. M i lehet az, ami az em
berből a legjobbat hozza felszínre?
Az elhivatása. Es ha kiválasztott, az
elhivatás ereje készteti, hogy az
egyenes úton járjon, hogy higgyen
elhivatásában, hűséges legyen a vá
lasztott úthoz. Engedelmeskednie
kell a benne élő törvénynek. És a
saját kiválasztott útját, minden más
út elé kell helyeznie.
A teljesebb élet szava mindenkit
új útra szólít. Mérföldkövei: igaz
ság, hűség, szeretet. Ezekben le
gyünk mások, különbek, sírva vagy
nevetve, de mindig önmagunkat ad
va szeretetben.

Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 1
(úrv.) Pintér Károly, du. 6. Takácsné Kovács
házi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Muntag An
dómé, du. 6. Muntag Andorné. Üllői út 24.
de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor a
31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b.
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
(magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28.
de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Kinczler
Irén. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Kinczler
Irén. Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Ma
rianna. Kerepesi út 09. de. 8. Szabóné Mát
rai Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Sza
boné Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22.
de. 11. Reuss András. Vád út 129. de. negyed
10. Zoltai Gyula. Frangepán u. 43. de. 8. Zol
tai Gyula. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet.
Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest de.
10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sán
dor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rá
kospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád.
Rákosszentmihály de. 10. Mátyásiöld de. 9.
Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Ta
más. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9.
Kosa László. Rákosliget de. 11. Kosa László.
Rákoskeresztúr de. fél 11. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du.
6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9. Bodrog
Miklós. Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII.,
Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás,
de. 11. Kőszeghy Tamás, du. fél 7. Buczolich
Márta. Modori u. de. fél 10.' Pesthidegkút de.
fél 11. Buczolich Márta. Kelenföld de. 8. (úrv.)
Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor,
du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138 de.
9. Benczúr László. Keleovölgy de. 9. Rozsé
István. Budafok de. 11. Rozsé István. Csillag
hegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11.
Mezősi György.

Istentiszteletek a Balaton mellett
1986. augusztus 24-én
Balatonakaü de. fel 10. Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) du. 4. Balatonfured (ref.
imaterem) de. 8. Balatonszárszó (ref. papiak)
de. 8. Balatonszemes (Fő u. 32.) du. 2. Dörgicse de. 11. Fonyód (protestáns templom) du.
4. Kapemaum (Gyenesdiás, Béke u. 57.) du.
fel 3. Keszthely de. 11. (úrv.). Kisdörgicse déli
12. Kővágóőrs du. 5. Siófok (Fő u. 93.) de. 11.
Tapolca (protestáns templom) de. fél 9.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. szeptember
7-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet Szabóné Mát
rai Marianna a Teológus Otthon igazga
tóhelyettese, Budapest.
Szentháromság utáni 13. vasárnapon
az oltárteritő színe: zöld. A délelőtti is
tentisztelet oltári igéje: Lk 10, (23-24)
25-37; az igéínríletés alapigéje: Ez 18,
1-9.

D iakóniai gyakorlaton a S zentlélek kórházban

„Nem az a fontos,
amit mondunk,
hanem amit teszünk”
mondja félig kibújva Wartburgja
ajtaján Hartmut, az öregotthon
vezetője. Nagy darab férfi, látszik
is rajta, hogy inkább tettre, mint
szóra termett, s emiatt - mondja néha összetűzésbe kerül a lelké
szekkel, a szavak embereivel, akik
hajlamosak másokon is inkább a
szavakat és az elvi meggyőződést
számon kérni, mint a tetteket. „Itt
van például a vasárnap. A lelké
szek azt szeretik, ha az ember min
den vasárnap ott ül az istentisztele
ten, pedig tettekkel, munkával is
lehet istentiszteletet tartani.” Míg
azon gondolkodom, hogy nem va
lami praktikus magyarázatát hal
lom-e az istentiszteletek elhanya
golásának, kiderül: az öregotthon
ban - egyéb segítség híján - évekig
Hartmutnak kellett vasárnapon
ként főznie.
Mert az NDK egyházainak dia
kóniai intézményeiben is - aho
gyan nálunk - hiányzik a munka
erő. Á munka pedig egyre több.
Egyre Több az idős ember, akit a
gyerekek, unokák nem vállalnak,
nem tudnak, vagy nem akarnak
gondozni, ezért az otthonokat nem
elegendő fenntartani, állandóan
bővíteni is kell. Hartmut édesany
ja, aki tolókocsiban ülve vezeti az
intézet adminisztrációját, végigla
pozza előttem az utóbbi húsz év
fényképekkel illusztrált króniká
ját: „...ezen a helyen akkor még
faépület állt... ott még nem volt
kész az emelet, az öregek az ebéd
lőben aludtak... itt rakják az új
kazán kéményét... igen, és itt a
lebetonozott udvar, ahol aki csak
tud, táncol!”
Most is építkeznek, égy új iroda
épület készül, hogy az irodahelyi
ségeket is felszabadíthassák az ott
hon számára. A szeretetmunkát
tanulmányozó külföldi diákként

jobbára az épület alapozásánál se
gítettem, s így az anyagbeszerzés és
a munkaszervezés - nálunk sem
ismeretlen - prózai kérdéseivel ke
rültem szembe. Hiánycikk a ce
ment, csak hétvégén van szabad
munkaerő... mégis, szokatlanul
nyugodtak, a szorongató határidő
sem teszi őket feszültté, idegessé,
hanem megmaradnak barátságos
nak, közvetlennek, emberinek.
(Később kiderült, hogy ez nem
csak ,az én tapasztalatom: Tibor,
akivel a repülőtéren beszélgettem,
szintén melegebbnek, jobb hangu
latúnak találta a német otthon
munkacsoportjait, mint amelyeket
itthon megismert. A németek zár
kózottságáról, közömbös viselke
déséről itthon elterjedt hír általá
nosító előítélet volna?)
„Kevés a munkaerő” ismételte a
potsdami központ vezetője, ami
kor a diakóniai gyakorlatot végző
teológusokat egy napra, kirándu
lásra és beszélgetésre összegyűjtöt
ték, „de mi mégis arra törekszünk,
hogy lehetőleg csak aktív egyház
tagot alkalmazzunk, aki intézmé
nyeink egyházi jellegét, annak szel
lemét is vállalni tudja. A jelentke
zőktől gyülekezeti ajánlást kérünk,
ez természetesen szoros kapcsola
tot jelent az intézmények és a gyü
lekezetek között.”
Az az öregotthon, ahol a gya
korlatot végeztem, már nevében
hirdeti egyházi jellegét: Hospital
zum Heiligen Geist (Szentlélekkórház). Ez év szeptemberében ün
nepli fennállásának 625. évfordu
lóját, szinte egyidős környezetével,
a 700 esztendős Luckau kisváros
sal. A szeretetszolgálat nem új ta
lálmány, hanem - amint láthattuk,
hallhattuk és átélhettük - új erőt,
új leleményességet kívánó feladat.
Csepregi András

'HAZAI E S E M E N Y E K
Halálozás

FELHÍVÁS!

H ajnal L ászló

A győri Evangélikus Szeretetház szeptember 28-án baráti ta
lálkozót és csendesnapot rendez
azok számára, akiknek életében
ennek a Háznak szerepe volt.
Kérjük jelentkezzenek nevük
és címük közlésével azok, akik az
egykori árvaházban és interná
tusbán otthonra találtak, vagy
szolgálatot végeztek.
Evangélilnis Szeretetház
9025 Győr, Péterfy S. u. 5.

Meghívó
Az Evangélikus Teológiai Akadé
mia és a Zuglói Evangélikus Gyüle
kezet szeretettel értesíti az érdeklő
dő testvéreket, hogy 1986. augusz
tus 28-án, csütörtökön este 6 órakor

Keresztyén hitéből fakadó,
mélyről jövő szeretet, derű, nyuga
lom, türelmes bölcsesség, önzetlen
Dr. Michael Plathow
szolgálat - ezek a jelzők kívánkoz
heidelbergi lelkész, teológiai
nak először arcképe alá.
magántanár,
Hajnal László - rokonsága ré
vén is - „régi hatvani”. Itt született
„.Dietrich Boenhoeffer és az
1929. április 20-án, iparos család
ökumené”
ból. Elemi és polgári iskolai tanul
címen tart előadást. Az előadás
mányait helyben végezte, majd a
színhelye a gyülekezet tanácsterme:
lakatos szakma elsajátítása után,
XIV., Lőcsei u. 32.
mozdonyvezetői tanfolyamot vég <_______________________________ i
zett, és a MÁV-nál helyezkedett el.
Tanulási vágya később sem szűnt
meg: különböző szakosító tanfo
M elyik lánchoz
lyamokat végzett mozdonyvezetői
mtmkájához.
tartozunk?
Életének fordulópontja 1969.
június 27-én következett be: rossz
Nagyon szerettünk futballozni.
váltóállítás miatt, önhibáján kívül, Gyakran játszottunk a réten, körülbe
gyorsvonattal, álló szerelvénynek lül tizenketten voltunk. Vidáman folyt
ütközött. Hetekig élet-halál között a játék, de a labda nem repült mindig
volt, de Isten nemcsak megtartotta a kapuba, gyakran az iszapos árok
övéinek, hanem „új élettel” is meg ban kötött ki, ugyanis a rét mellett volt
ajándékozta. Balesete előtt is hűsé egy árok, a part magas és az árok
ges tagja volt gyülekezetünknek, piszkos volt Rendkívüli vonzerőt gya
de felgyógyulása óta egész életét korolt á labdára, de ki hozza ki mindig
Istennek adta, a gyülekezet szolgá alabdátazárokból? Egyjó megoldást
latán keresztül. „Mindenesünk”: találtunk: élő láncot képeztünk. Az
régóta presbiter, gondnok, temeté első közülünk a közeli kerítéshez tá
si kántor, a lelkésznek „első számú maszkodott, így az utolsó mélyen le
munkatársa”, ha kell: helyettesítő hajolhatott az árok fölé anélkül, hogy
je. A kisebb javításokat is szakérte szennyes vízbe esett volna. Tudta,
lemmel végzi el.
hogy társaira rábízhatja magát. Ami
Gondnoki szolgálata alatt tör kor a labda ismét a szárazföldön volt,
tént meg harangjaink villamosítá tovább folytatódott a játék. Ezekre a
sa, és a gáz bevezetése a gyülekeze futballjátékosokra néha némi irigy
ti épületekhez.
séggel gondolok. Micsoda bajtársi
Ä város társadalmi és közéleté-, összetartás volt ez! A keresztyének
nek tisztelt, becsült és szeretett sze életében is kellene ilyen láncoknak
mélye. Jó hangjával rendszeresen lenni, amikor az egyik ember a mási
részt vesz a városi népdalkor mun kat támogatja, mert hiszen gyakran
kájában. Többféle társadalmi előfordul, hogyazegyiket „vizbeesés"
megbízatása van.
fenyegeti. Melyik lánchoz tartozunk
A MÁV nyugdíjasa.
mi? Van-e és hol van a helyünk a
Ö: hálás életéért Istennek.
gyülekezeti „összjátékban"?
Mi: Neki is, neki is hálásak va
Németből fordította:
Vértesi Jolán
gyunk!

özv. Fecske Pálné, sz. Ponicsán Ilona
augusztus 5-éij, türelemmel viselt sú
lyos betegség után, 73 éves korában
elhunyt. Temetése Tápiószentmártonbán volt. Az elhunytban Ponicsán Imre
ny. lelkész nővérét gyászolja. „Tudom,
hogy az én Megváltóm él!”
Gede László győr-nádorvárosi pres
biter életének 65. évében rövid ideig
tartó súlyos betegség után elhunyt. Te
metése augusztus 4-én volt a győr-ná
dorvárosi temetőben. A vígasztalás és
reménység igéjét veje, Deme Zoltán
csabacsüdi lelkész hirdette, a sírnál Bödecs Barnabás győr-nádorvárosi lel
kész szolgált. Az elhunytban Deme
Zoltánná szarvas-újtemplomi lelkészi
munkatárs édesapját, Gede Gyula
győrsági kántor testvérét gyászolja.
„Ha elenyészik is testem és szívem, szí
vemnek kősziklája és örökségem te ma
radsz Istenem, örökké!”
Apróhirdetés

34 éves egyetemi végzettségű leány
Krisztusban hívő férjet keres. „Jézussal
együtt az úton” jeligére kér választ a
kiadóba.
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LELKÉSZAVATÁS K A JA R PEC EN

Gondolatok Gunnar Stálsett főtitkári jelentéséből
M u r a k ö z y G y u la

A keresztyén
békezsinatról
Nem először szerepelt ez a
cérdés a Lutheránus Világszö
vetség végrehajtó bizottságának
íapirendjén Münchenben. A főitkári jelentés áttekintette az
nldigi fejleményeket, a tennivaókat és a kilátásokat:

Carl Friedrich von Weiz
säcker professzor volt az, aki
1985-ben a düsseldorfi német
;gyházi napokon javasolta egy
alyan békezsinat összehívását,
melyen a világ egyházai, közös
felelősségük tudatában, olyan
nyilatkozatot tesznek, melyet
áz emberiség nem hagyhat
meghallgatatlanul. Felhívása
kisebb és nagyobb közössé
gekben csakúgy, mint egyházi
vezetőknél és vezetőségeknél
kedvező visszhangra talált, no
ha a részletek dolgában sok
tisztázandó kérdés is felvető
dött.
Érdekes, hogy Dietrich Bonhoeffer már 1934-ben tett ha
sonló javaslatot. 1983-ben pe
dig az Egyházak Világtanácsa
vancouveri nagygyűlésén az
NDK egyházai újították meg
ezt. Ennek eredménye, hogy az
EVT 1990-re világkonferenciát
szervez az „Igazságosság, béke
és a teremtett világ megőrzése”
témával. Az LVSZ végrehajtó
bizottságának 1985-ös ülése is
támogatta ezt a tervet. A béke
zsinat azonban a békére össz
pontosítana és elkötelezőbb
szót szólna. A főtitkár széles
körű gondolatcserében és leve
lezésben állt csaknem vala
mennyi felekezet képviselőivel.
Izgalmas és teljesen új voná
sa a megbeszéléseknek, hogy a
békezsinat mindenfelé téma
lett, anélkül azonban, hogy va
lamelyik egyház vagy egyházi
világszervezet lenne tulajdon
képpeni „gazdája”. Mindefelé
tárgyalnak róla, de nincsenek
szervezői. Spontán kezdemé
nyezésről van szó, mely sokfelé
nyitott szívekre talált, s mellyel
érdeklődő emberek és elhívott
vezetők egyaránt foglalkoznak.
Ezt az ügyet az LVSZ-nek is
támogatnia kell.
A „zsinat” szó több egyház
számára nem megfelelő, ezért

Az erő

helyes lenne más elnevezést ta
lálni, de a elnevezésben kifeje
zésre kell jutnia, hogy itt a keresztyénség egésze nevében
szólnak a béke kérdéséről.
A várakozás az, hogy a nukleá
ris kor békéjével kapcsolatban
a keresztyénség olyan iránymutatóan
szóljon,
ahogyan
Augustinus egyházatya tette sok évszázadon át tartó hatás
sal - az igazságos háború kér
désében. Most arra van szük
ség, hogy a keresztyének tudja
nak igent vagy nemet mondani
keresztyén hitük alapján a nuk
leáris fegyverek kérdésében.
Sokan 'kifejtették már állás
pontjukat, sok keresztyén egy
házi szervezet fogalmazott meg
és fogadott el nyilatkozatot
minderről, a keresztyén béke
zsinattól azonban azt várják,
hogy a keresztyén tanítás érvé
nyével és tekintélyével szóljon.
Amit egy békezsinat monda
ni tud, csak úgy lehet igazán az
egész keresztyénség közös hite
és meggyőződése, etikai vezér
fonala és tanításának része, ha
a zsinathoz vezető úton, az elő
készületekben is mindenki kész
résztvenni és valósággal részt is
vehet. Az egyházi világszerve
zeteknek ezért fel kell erősíte
niük és tovább kell adniuk a
helyi keresztyén csoportok vé
leményét és hangját. Nélkülöz
hetetlen a római katolikus egy
ház teljes és elkötelezett részvé
tele, de azoké az evangéliumi
egyházaké is, melyek ma még a legkülönbözőbb okokból nem vesznek részt a szervezet
ökumenikus mozgalomban.
Mikor jön el az a nap, ami
kor Krisztus egyháza képes lesz
erre a bátor hitvallásra? Bizo
nyára nem két év múlva. Nem
lehet határidőt szabni. Olyan
folyamatról beszélünk, mely
ben a Szentlélek vezérli az egy
házakat az istenadta idő (kairosz) felé, amikor majd mind
nyájan bizonyságot tesznek.
Már most számos jele van an
nak, hogy ez a reménység nem
megalapozatlan.

- Ugye, édesapám, amikor a sziklát
véres zivatarban villámok hasítják,
viharok rárontnak, habok ráopnolnak,
s magas szikla volt ma, s kőszírt marad
holnap;
ha a századok nem tudták porrá tenni,
sziklánál erősebb nincsen is tán semmi?
- Nem, fiam. Ott nem lelsz sem érzést, sem
eszmét,
csak makacs a szikla. Az erő nem ez még.
- Akkor, édesapám, az a hősi ember,
aki egymaga vív gyilkoló sereggel,
s küzd, ha hősi teste csupa vér, merő seb,
ugye, a világon az a legerősebb?
- Nem, fiam. Nézd a föld valamennyi hősét,
mind csak bátor ember. Ez nem az erő még.
- Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le,
s előtte mindenki csak térdelő törpe,
és amerre halad, hervadás a lábnyom,
ő a legerősebb ezen a világon?
- Fiam. Bár ha a föld mind neki teremne,
a zsarnok hatalmas, nincsen erő benne.
- Édesapám! Akkor nincs is erős ember?
- Kedves kicsi fiam! Egy bús, őszi reggel
- kicsiny gyermek voltál, sápadt, apró,
gyenge az édesanyádat temettük el csendben.
Szép, sápadt arcával, fekete szemével
betegágyad mellett lelte minden éjjel.
Kétes hajnalórán lázas álmod leste,
fáradt volt szegénynek gyönge, kicsi teste.
Téged sötét árnyak hallgatózva vártak,
ám ő elébe állt a rideg halálnak.

Szolgálatunk alázata
és dicsősége
Küldetés azt jelenti, felelősséggel
Augusztus 2. délelőttjén ünnepi is
tentisztelet volt a Kajárpéci gyüleke tartozunk a küldöttnek. Az egyház
zetben, ahol dr. Nagy Gyula, az Észa nak is. De az igazi nagy felelősség
ki Egyházkerület püspöke avatta lel mégis az, hogy Jézusnak vagy fele
lős, küldődnek. Minden nap és min
késszé Mitykó Andrást.
Ez a mai ünnep az egész evangéli den órában azért, amit mondasz,
kus egyház ünnepe. Az egyház cse teszel.
A másik ige a hivatás nagyságáról
lekszik, ad áldást, hív és küld szolgá- .
latra - kezdte dr. Nagy Gyula püs és méltóságáról beszél. „Bizony, bi
pök lelkészavató igehirdetését, zony mondom néktek: aki befogad
melynek alapigéje Jn 13, 16. és 20. ja azt, akit elküldök, az engem fogad
versek voltak. Igehirdetése első felé be; aki pedig engem befogad, az azt
ben a szolgálat alázatosságáról, tér fogadja be, aki engem elküldött.”
tiéről, második részében pedig en- A lelkész Jézus Krisztus küldötte és
I ! nek a szolgálatnak a nagyságáról, képviselője. Valahányszor igazán
méltóságáról és dicsőségéről beszélt. végzi szolgálatát, szaván keresztül
„Bizony, bizony mondom nék- Krisztus szólít meg, bűneiteket meg
tek: a szolga nem nagyobb az urá bocsáthatja, tanácsol titeket. Te
nál, sem a küldött nem nagyobb kintsetek rá úgy, mint akin keresztül
annál, aki elküldte.” Két kifejezés; Jézus szól, és rajta keresztül Isten
a szolga és a küldött, amely megvilá van jelen. Ezért nagy a méltósága.
gítja a lelkész! szolgálat lényegét. Te
Legyen ez a bátorításod és erősí
is szolga leszel: Isten, Krisztus és az tésed, hogy az az út, amelyen elin
emberek szolgája. Kettős ez a szol dulsz, nem olyan út, ahol egyedül
gálat: szolgálat igével és szolgálat kell küszködni, ahol szolgatársak
• szeretét ben. Feladatod egy életen segítenek és hívek imádsága hordoz.
keresztül - követve édesapád nyom Az erősítés az, hogy aki téged elküld,
dokát -, hogy hirdesd Isten igéjét, az vezet és hordoz. Amikor hited
törvényét és evangéliumát, alkalmas erőtelen, mikor szereteted lankad,
és alkalmatlan időben, mindenki Jézus újból erőt ad az aznapi szolgá
nek, aki rád van bízva. A kegyelem lathoz. Ő végig melletted lesz, előt
és bűnbocsánat igéjét. Nincs na ted jár, kézen fogva vezet.
gyobb feladat, mint embereknek éle
Ne rettenj meg, mert Krisztus az,
tük megújulását és az örökélet evan aki neked szolgál és rajtad keresztül
géliumát hirdetni. Ebben légy hűsé végzi szolgálatát. Indulj hittel, re
ges halálig.
ménységgel, imádsággal.
Ugyanakkor a lelkész a szeretet
Ezekkel a gondolatokkal és a je
nek is követe. Nemcsak szóban, ha lenlevő lelkészek áldásával indítot
nem cselekedetekben is. Szeretet ták útnak lelkésztársukat szolgála
munkahelyen, családban, gyüleke tába.
zetben és társadalomban.
Az istentiszteletet a malomsoki
Ebben a kettősségben Krisztust énekkar szolgálata tette színesebbé.
kell követned, aki úgy szerette az
Az új lelkész első szolgálata az
embereket és úgy hirdette az evangé istentisztelethez kapcsolódó úrva
liumot, hogy az életét adta értünk. csoraosztás volt, ahol megtapasztal
Neked is az életed kell szétosztani. hattuk a Krisztussal és egymással
Ez a norma, útmutatás számodra.
való közösséget.
Az istentiszteletet követően kö
A lelkész küldött is, nemcsak szol
ga. Ez aztjelenti, hogy nem te válasz szöntések hangzottak el, majd fehér
tottad, te is küldettél. Azért állhatsz asztal mellett találkoztak és beszél
itt, mert Isten úgy döntött, hogy gettek a megjelentek.
elhív téged.

Virrasztva, ápolva,, ringatva becézett,
s halovány arcodra visszatért az élet.
Őszi napsugárnál már te ránevettél,
betegséget, könnyet, fájdalmat feledtél.
S őszes sötét felhő könnyét hogy kisírta,
szegény édesanyád leroskadt a sírba.
Nem volt erős szikla,
nem is termett harcra
Hervadó virág volt szelíd, sápadt arca.
Magahunyó napfény,
kettétörött nádszál,
s mégsem volt nagyobb hős az édesanyádnál.
Tudod már fiam, hogy az erős ki lehet?
- Tudom, édesapám; aki nagyon szeret.

R. A.

Miért járok templomba?

Olvasóink leveleiből
„...Kegyelemből el kell jutnom
oda, hogy túl a liturgia szépségén,
tartalmán, a templomba járásra a
lelki-szellemi éhség késztessen.
Kiteljesedettebben, az egyéni éle
temben tapasztalton túl elmélyül
tebben találkozzam és társaságában
lehessek élő Istenemnek, »Krisztu
somnak, s Szentlelke kisugárzásá
ban részt vegyek.
Mennyiben? Annyiban (is),
amennyiben a prédikáló lelkésznek
élő kapcsolata van szintén Istenünk
kel, Krisztusunkkal... Boldog izga
lommal olvastam a cikkben ».. .nem
lehetne-e hétköznap is nyitva tartani
templomainkat...«.
Városon kevés nem katolikus ember-Urunkat kereső vagy már meg
találó
mondhatja el magáról,

IMÁDSÁG

Buda felszabadítása és a magyarok
Az a gondolat, hogy Budát 14S évi
megszállás után fel lehet szabadítani,
lényegében az 1683-as bécsi győzelem
eredményeképpen fogant meg. Szep
tember 12-én az ún. Kahlenberg-Bécs-i
csatában Kara Musztafa döntő veresé
get szenvedett s a szövetségesek a me
nekülő seregre egy hónap múlva Pár
kánynál még olyan csapást mértek,
hogy a 100 ezer főt számláló sereg telje
sen megsemmisült. Ezek a csaták meg
rendítették a török birodalom hatal
mát, de azt a hitet is, hogy a törökök
legyőzhetetlenek. Az osztrák udvar
ezek után már kidolgozhatta új „keleti
politikáját”. Ebben a politikában sze
repelt Buda és az ország felszabadítása
egyfelől, másfelől a Felvidék és Erdély
megtisztítása a rebellis kurucoktól, de
legfőképpen Thökölynek térdre kény
szerítése. Bécsnek ez utóbbiak katonai
politikai húzását nem szokták kidom
borítani, a figyelmet általában a török
elleni hadjáratra terelték.
A Bécs melletti török vereség termé
szetszerűleg vonta maga után a kurucpolitika változását. Már Kara Muszta
fa Bécs alá rendelte a kuruc fejedelmet
seregeivel együtt, de Thököly ennek a
felhívásnak nem tett eleget. A protes
táns fejedelem egy később előkerült és
a pápához intézett levelében arra hivat
kozott, hogy 1683-ban már kész volt
véget vetni a Bécs elleni küzdelemnek,
de a császár olyan megalázó feltétele
ket diktált, amelyet nem tudott elfo
gadni. A szövetségesek győzelmei elbizakodottá tették az udvart úgyannyira,
hogy a diadalban nem kis szerepet ját

«

szó lengyel királyt, Sobieskit sem hálá
ban, hanem a „keleti testvérnek” kijáró
hűvös tiszteletben részesítették. Sobies
ki sértődötten vonult haza. Hogyan lett
volna várható ezek után egy rebellis
fejedelemmel való szóbaállás? Pedig
egyértelmű a történelmi vizsgálódás
tükrében, ha a törökkel szemben bizal
matlanná vált Thökölyt beveszik a szö
vetségbe, óriási lökést adott volna a
török elleni harcnak, s évekkel rövidí
tette volna meg a háború időtartamát.
Ehelyett „kétfrontos háborúba” bo
nyolódott Bécs, amelynek egyik ága, a
felvidéki, ill. az erdélyi különösen gyá
szos emlékeket hagyott maga mögött.
Ennek ellenére a kurucság egyre in
kább érezte azt, hogy helye a „keresz
tyének táborában” van. Az a bécsi vád,
hogy a „magyarok saját hazájuk felsza
badításából alig, vagy egyáltalában
nem vették ki részüket”, sőt a császár
seregeinek jelentős részét lekötötték a
Felvidéken és Erdélyben, jól pontosít
ható adatok és a korabeli leírások alap
ján rendre összeomlik. A felszabadító
sereg fővezére, a „csendes herceg”,
Lotharíngiai Károly naplójának szá
mos adatával tudnánk cáfolni. Ester
házy Pál nádor jelentéseiből viszont ki
derül, hogy az 1684-85-ös hadjárat ide
jén óriási véráldozat mellett mintegy 25
ezer fős magyar sereg képviseltette ma
gát. Ez a létszám a török ellen küzdő
hadak egynegyedét tették ki. Sőt a ma
gyar katonai részvétel a felsőmagyar
országi kuruc fejedelemség összeomlá
sával egyre növekedett. Külön gondot
képezett a nagy csapatokban jelentke

ző huszárok, hajdúk és talpasok ellát
mányozása és bevetéseiknek összehan
golása más támadásokkal. A pápai
nuncius 1686. május 12-én többek kö
zött ezt jelentette: „olyan dolgokat ír
nak a német vezérek a megtért magya
rok hűségéről és bravúrjairól, hogy
nyilván látható, mekkora becsületet
vívtak ki maguknak.”
A döntő kérdés mégiscsak az lesz,
hogy a budai hadműveleteknél mikép
pen vették ki részüket őseink. Lotha
ríngiai Károly naplója szerint 11 800
magyar katonával kellett számolni.
A herceg többször adott utasítást ma
gyar egységeknek különböző hadmű
veletekre. Pálffy tábornok pl. Ercsi
alatt került összeütközésbe hadtestével
a törökökkel, a hajdúkkal közlekedő
árkokat ásattak a jobb oldali torony
ellen intézendő támadáshoz, a Svábhe
gyen Bercsényi huszárok őrködtek az
ágyúk mellett, Batthyány Adám külö
nítménye felderítést végzett, Esterházy
vicegenerális a középső kaput őrizte,
más hajdúk az alsó kapunál teljesítettek
szolgálatot. Barkóczyt és Petneházyt
ekkor még a pesti oldalon találjuk. Ezt
a sort folytatni lehetne mindannak elle
nére, hogy a magyar katonaság ellátmá
nya és zsoldja lényegesen alacsonyabb
szinten történt, mint a külföldieké.
A fővezér által közölt magyarok szá
ma is egyre növekedett. Ezrével érkez
tek a huszárok, talpasok. De mi is ment
végbe itt az ostromnál? Nagy László
történész idéz egy feltűnő véleményt,
bizonyos Grímani olasz lovag részéről:
„Sok talpas, egy magyar gyalogos csa

hogy Ő még nem tért be gyakran
vagy ritkábban a katolikus temp
lomba elcsendesedésre. Nagy örö
münkre szolgálna, ha a sajátunkba
térhetnénk be. A közbiztonsági
problémák nem zárhatják ki a meg
valósítást. Hisz kovácsmesteri mun
kával én azt hiszem, minden temp
lomban megoldható, hogy kiképez
zünk egy előteret és. abba térdeplő
vagy ülő alkalmatosságot elhelyez
zünk, melyről szemünk elé tárulna
az ugyan lezárt, de látható templombelső tér. Pénzkérdés inkább.
Hiszem azonban azt, hogy a gyü
lekezeti tagok erre örömmel ada
koznának, ha ez országos szinten
megindulhatna. Urunk adja áldását
a felvetett gondolatra!”
Szné V. P., Miskolc

A BÉKÉÉRT

pat hívatott össze, hogy legelőször köz
belépjenek, hogy ha ott aknák lenné
nek, vagy az ostromlovak erőt fejtené
nek ki, e csekélyebb értékű csapatok
pusztuljanak el.” Lám, egy külföldi
észrevette, hogy ahol vérezni kell, ahol
aknásított a terület, oda magyarokat
kell küldeni. Erre volt jó a magyar!
A tűzvonalban, a kirohanások első so
rait testükkel fogják fel. Mert ők „cse
kélyebb értékű csapatok”. így is
augusztus közepétől Buda alatt a ki
sebb létszámú felkelő nemességen kívül
mintegy 15 000 magyar vett részt az
ostromban.
Emeljük ki néhány hősnek a nevét:
Petneházy Dávid, volt kuruc ezredes,
akit a németek megmérgeztek, Fiath
János, győri gyalogos őrnagy, aki ágyúés puskagolyó záporban az ostromlott
vár közelítő árkaiba nyomult, Ramocsaházy Endre zászlótartó, aki elsők
között jutott a várba. A nevezetesebb
kuruc tisztek közül itt harcolt Bagossy.
Babocsay, Barkóczy, Kovács András,
Ottlyk, Palásthy, a Semsey fivérek, Tunyogi Sámuel. Rajtuk kívül a források
ban még legalább négy tucat történelmi
család sarjának neve szerepel a tiszti
listán. E tisztek egy része végvári kato
náik élén vett részt a harcokban, má
sok szabad hajdú egységek parancsno
kaiként, de voltak olyanok, akik vár
megyei csapatok tisztjeiként harcoltak.
Azt hiszem, ez az epilógus fényesen
cáfolja az udvar állítását. A tények ma
kacs dolgok, s a felszabadításra alapo
zott osztrák politika végképp hitelét
veszti.
R. P.

Mint hírül adtuk elmúlt heti szá
munkban, aug. 9-ről 10-re virradó éj
szaka közös együttlétek, virrasztások
voltak országszerte. Képeink a Bocskai
úti evangélikus templomban készül
tek erről az együttlétről.

*
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Hogyan találkozhatunk Jézussal?
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Ötezren a pusztában
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M I TE SZ BÖLCCSÉ?
Néha szükségünk van a
csendre, arra, hogy egyedül
legyünk. Zajos iskolából,
munkahelyről hazatérve jó l
esik az otthon nyugalma.
Feladataink elvégzéséhez,
gondolataink rendezéséhez
is hozzátartozik a csöndes
elmélyülés. Ilyenkor elvonu
lunk a saját kuckónkba, és
nem szeretjük, ha zavarnak.
Jézus is szeretett volna
egyedül lenni Keresztelő Já
nos halála után. De az em
berek, am ikor megtudták,
hogy elment, tömegestől in
dultak el megkeresni. Ami
kor megtalálták, Jézús nem
mondta azt, hogy most
hagyjatok békén. Egyedül
akarok lenni a bánatommal.
Azt sem mondta, hogy fon
tosabb dolgom van az Atyá
val, m inthogy veletek foglal
kozzam.
Hivatalok bejáratán ol
vashatjuk: félfogadás, hiva
talos idő ekkor és ekkor. Kö
zöttünk gyakorta megtörté
nik, hogy valaki hiába ko
pogtat. Nemcsak a hivatal
ajtaja van zárva előtte, ha
nem a szívük is. Nem érek
rá, fáradt vagyok, elég a
magam gondja-baja. Jézus
hoz minden ember alkalmas
pillanatban érkezik. A vele
való találkozás lehetőségét
és alapját valójában az te
remti meg, hogy Jézus nyi
tott felénk, kész szóbaállni
velünk bármikor. Túl kíván
csiságunkon, igyekezetün
kön, akarásunkon, az igazi
vonzást az jelentheti ne
künk, hogy Jézus soha sen
kit nem küld el magától.
Hozzá mindenki „hivatalos
időben” érkezik.
Jézus azt is tudta, hogy
miért keresték föl az embe

Egyházunk Teoló
giai Akadémiája 1986
őszén harmadízben in
dít hároméves, levelező
teológiai tanfolyamot. Amikor az elsőt
meghirdették, szorongva várták teoló
giai professzorok, lelkészek és gyüleke
zetek, hogy lesznek-e jelentkezők. Az
óta - a négy évvel ezelőtt végzettek kö
zül sokan - immár hivatalosan folytat
ják gyülekezeti munkatársi szolgálatu
kat. Most egyiküket megkértük, hogy
beszéljen szolgálatáról. Ráskai Ferenc,
győri gyülekezeti munkatárs örömmel
tett eleget a kérésünknek.
- Elöljáróban mondjon valamit az
életéről, vüágj hivatásáról, családjáról.
Zalaegerszegen születtem, Szombat
helyen jártam gimnáziumba. Fiatal ko
romban szerettem fúmi-faragni és érde
keltek a gépek. Ezért lettem gépészmér
nök. Feleségemet budapesti gyülekezet
ből választottam. S hogy kerültem
Győrbe? Hosszú meséje van. Csak anynyit: mint ösztöndíjast az akkori NIK
(Nehézipari Központ) a győri Vagongyárba irányított. Három gyermekem
van és négy unokám.
- Aktív gépészmérnökként iratko
zott be az első levelező teológiai tanfo
lyamra. Mi indította erre?
A határozott elhívás. Harmadéves
koromban történt, amikor Ady szavai
val: „Csöndesen és váratlanul átölelt az
Isten.” A z ige szavaival így fejezem ki:
.felragyogott nékem a Krisztus.” Az
elhívás küldetéssé lett. Akkor már vá
laszút elé kerültem. Kész voltam ott
hagyni öt elvégzett szemesztert, s be
iratkozni a teológiára. Pénzem viszont
nem volt, gyülekezetekhez segítségért
fordulni röstelltem. Istenre bíztam hát:
amilyen kaput nyit, azon bemegyek.
Feleletül megkaptam az állami ösztön

rek. Meglátta a betegeket,
akiket magukkal hoztak,
mert gyógyulást reméltek tő
le. Megszánta őket. Tisztá
ban volt vele, hogy szüksé
gük van gyógyító szeretetére. Segítséget vártak tőle, és
ő azonnal cselekedett.
Milyen nagy dolog, ha va
laki egy beszélgetés, talál
kozás alkalmával elsősor
ban nem önm agán akar
könnyíteni. De jó, ha észre
veszi, hogy a másikon mivel
könnyíthet. Ha az ő testi
lelki
nyomorúságát
na-,
gyobnnak látja saját terhei
nél. Jézusnak van szeme,
szíve, ereje ahhoz, hogy
amikor vele találkozunk ép
pen azt adja, amire szüksé
günk van. A betegeknek
gyógyulást, az éhezőknek
kenyeret, az aggódóknak
nyugalmat, a keresőknek,
tévelygőknek kiutat, a bűnö
söknek bocsánatot.
Jézus mindezt nem nélkü
lünk teszi. Ott a pusztában
a tanítványok képtelen vál
lalkozásnak tartották azt,
hogy öt kenyérből és két
halból jóllakhat több mint
ötezer ember. Jézus még
sem maradt tétlen. G ondol
hatjátok, mennyire zavar
ban voltak a tanítványok,
am ikor Jézus így szólt: Ti ad
jatok nekik enni. Tehetetlen
ségükben mégsem szégyenítette meg az övéit. Sőt fel
használta a ’ tanítványokat
m unkájában.
Elindította
őket különös ingajáratban
közte és az éhezők között.
Nem fogyott el sem a kenyér,
sem a hal. A Jézussal való
találkozásban az a nagy
szerű, hogy tétlen kezet cse
lekvővé, üres kezet gazdag
gá teSZ.
Tekusné Szabó Izabella

Alapigénk olvasása közben lehetetlen, hogy eszünkbe ne
jusson az ember teremtésével kapcsolatos igehely. Isten a föld
porából formált emberbe az élet leheletét lehelte. így lett az
ember élőlénnyé. (1 Mózes 2,7) A Mindenható lehelete eleve
nítette meg az élettelent, adott életet neki. Mikor igénkben azt
olvassuk, hogy a Mindenható lehelete teszi értelmessé a ha
landót, ez mégis mást, többet akar kifejezni. Azt a meggyőző
dést, hogy Isten lelke vezet bölcsességre.
Az ókor általános felfogása szerint az öreg kort tekintették
a bölcsesség hordozójának. Elihu viselkedését, hogy csak az
idősebbek után szólal meg, nem pusztán az illendőség hatá
rozza meg, hanem az a tény, hogy bizonyos mértékig maga
is helyt ad ennek a gondolkodásnak. Csak, mikor látja, hogy
a három barát elnémul, és nem tud mit válaszolni, akkor
szólal meg levonva a következményeket: „Nem az idősek a
bölcsek,... csak a lélek az a halandóban, a Mindenható lehele
te, ami értelmessé teszi.” Korábban maga Jób is hasonlókép
pen beszélt arról, hogy az öreg emberek bölcsek, de mindjárt
ellene is mondott ennek azzal, hogy Istentől van a bölcsesség
(12,12-13).
Ha valóban Isten Lelke teszi az embert bölccsé, mit mond
junk akkor az emberi tudással, tudományokkal kapcsolat
ban, mely a maga szédületes távlataiban nem feltétlenül és
csupáncsak hívő emberek által fejlődött és érte el szédületes
eredményeit. Azt kell látnunk, hogy mi ezen a szón bölcs,
bölcsesség egyszerűen az emberi tudást, vagy a különböző
helyzetekben, problémákban való okos magatartást értjük.
A Szentírásban azonban ennek a szónak sokkal mélyebb
értelme van. A bölcsesség Isten dolgainak, útjainak, cselekvé
sének megértése, belátása, és az azzal való azonosulás. Ilyen
értelemben tudás és helyes magatartás. Nem a tudományok
világáról van hát szó, és a bölcsek, akikről a Szentírás beszél,
nem az azt művelők. A bölcsesség Isten tetteinek és akaratá
nak helyes felismerése, és azok a bölcsek, akik ennek megfele
lően vélekednek és cselekednek. Ebben az értelemben mondja
a Példabeszédek könyve és a 111. zsoltár: „A bölcsesség kez
dete az Úrnak félelme.” Mindez természetesen semmit nem
von le a tudomány és az érett kor tapasztalatainak értékéből.
Isten ajándékai ezek és világfenntartó, gondviselő kormány
zásának eszközei.
Hogy az Isten útjaiba, cselekvésébe és akaratába való belá
tásra egyedül a Szentlélek vezet el, nem azt jelenti, hogy ő
eddig ismeretlen titkokat tár fel és új kijelentést ad Isten
elrejtett dolgairól, hanem azt, hogy ő vezet el a Krisztusban
adott kijelentés megismeréséhez, magához Krisztushoz. O az,
aki feltálja előttünk Isten jó és kedves akaratát, ő az, aki vezet
a jóra stb.
Mi tesz hát bölccsé, hogyan lehetünk a Szentírás értelmé
ben azzá? Ha a Szentlélek elevenít meg bennünk. Ez ugyan
más bölcsesség, mint amit világi értelemben annak nevezünk.
Ez a megfeszített Krisztusra tekint, középpontjában ő áll,
akiben Isten értünk való cselekvése csúcspontjára ért (vö.
lKor 1,18-24).
Bánfi Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy Szentlelked által megnyitod sze
münket Krisztusban kijelentett örök bölcsességed meglátására. Hálát
adunk, hogy ő általa megelevenítesz bennünk, holt hitű gyermekeidet.
Engedd meg kegyelmedből, hogy az ő vezetései alatt éljünk bölcsként
e világon, mint akik tudják, mi a Te szent és jó akaratod. Ámen.

Soha, senki meg nem
kérdezte tőlem, hogy
mit csinálok vasárna
ponként. A nyugdíjas
éveimben rendelkezésre álló több idő,
Beszélgetés Ráskai Ferenc gyülekezeti munkatárssal
még több lehetőséget ad. Szívesen válla
lok minden alkalmat, ahol az élő Krisztus
helyre, kezdettől fogva szoros, lelki kö
szabaditásáról és Benne Istennek testet
zösség alakult ki, amely megmaradt,
öltött, mentőszeretetéről tehetek bizony
sőt: tán erősödött. A teológiára pedig
ságot, hiszen ezért küldettem.
mindig úgy megyek vissza, mintha kicsit
- Ha valaki megkérdezné, hogy je
hazamennék.
lentkezzék-e az ősszel induló, új, három
- A tanfolyam elvégzése előtt is
éves tanfolyamra, mit tanácsolna neki?
rendszeresen szolgált a győri gyüleke
Ha úgy érzi, hogy elhívást kapott az
zetben, különösen a gyermekek között.
egyház Urától, feltétlen jelentkezzék.
Hogyan látja saját szolgálatát azóta,
Ha nem kapott, akkor jó l gondolja meg,
hogy teológiát tanult és hivatalosan be és könyörögjön az elhívásért, mert az
iktatták gyülekezeti munkatársnak?
elhívás nélküli lelkész olyan, mint az a
A kapott anyag elmélyítette ismere halász, aki puszta kézzel akar halat
teimet, tágította látókörömet és hasznos fogni.
módszert adott az ige tanulmányozásá
- Ha a teológiai professzorok meg
ra. A mélyebb ismereteket azelőtt min
kérdeznék, hogy milyen „újítást” java
dig is hiányoltam. Amit kaptam, annak
solna az új tanfolyamra, volna-e mon
főleg az igeszolgálatban látom nagy
danivalója?
hasznát.
Talán azt javasolnám, hogy adassék
- Aktívan bekapcsolódott a Győrlehetőség az egész teológiai stúdium el
Sopron megyei LMK munkájába is.
végzésére annak a világi állásban levő
Hogyan fogadták a lelkészek? Kap-e
nek is, aki erre jelentkezik, de helyzeté
dijat az egyetemen. így teológiát végez
segítséget szolgálata és teológiai to ből adotton nem tud az akadémiára be
ni már csak levelezőn tudtam. Ezért ra
vábbképzése számára a Lelkészi Mun
költözni. Tudomásom szerint ez a lehe
gadtam meg a legelső, kínálkozó alkal
kaközösségben?
tőség a reformátusoknál megvan.
mat.
Több társammal, közös elhatározás
- Új szolgálati lehetőség egyházunk
- Hogyan emlékezik vissza a tanfo alapján, önként jelentkeztünk LM K
ban a gyülekezeti munkatársi szolgátat
lyamra? Volt ideje tanulni? Melyik tár , munkára, ki-ki a saját esperesénél.
(legalábbis ebben a formában). Hogyan
gyat szerette a legjobban? ÉvfolyamTestvéri szeretettel fogadtak. A közös
látja ennek a munkának a jövőjét?
társaival kialakult-e szorosabb kapcso
munkának mindig haszna és.áldása van,
A gyülekezeti munkatárs sok terüle
lat, barátság? Mi maradt meg az akkori
így az L M K munkának is, feltétlenül.
ten tehermentesíteni tudja a lelkészt. Ez
Különböző témák kidolgozását magam
kapcsolatokból?
a tehermentesítés a lelkészek sokszor
is vállaltam.
Nehéz volt, de szép. A tanulásra rá
túlterhelő és nehéz szolgálatában feltét
ment minden fizetett szabadságom.
- Szolgálatát világi hivatása mellett,
lenül szükséges a jelenben és a jövőben
azzal párhuzamosan kezdte meg. Nem
Mint búvárkodó típus, a történeti tár
egyaránt. A kazuális szolgálatokon kí
gyakat és bevezetéstudományt szeret
voltak nehézségei? Nyugdíjas 1éveire
vül végeredményben minden egyéb szol
tem a legjobban. Évfolyamtársaimmal,
lát-e lehetőséget szolgálata szélesíté gálatot el tudunk látni.
sére?
Bárány Gyula
tekintet nélkül nemre, korra, munka

„Szívesen vállalok minden alkalm at...”
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Ifjúsági mozaik
- N agytarcsa
Az alábbi címszavakhoz kapcso
lódóan szeretném tömören felvá
zolni a nagytarcsai ifjúság néhány
jellemző vonását. Az így kialakuló
mozaikkép talán visszaadja ifjúsá
gunk sajátos színeit.
„ROVÁS” —ez a tárcsái ifjúsági
alkalmakról készülő napló „ősi” el
nevezése, ami még a Népfőiskola
idejéből származik. Ma már a gyü
lekezet irattárában egész polcot be
töltő drága „ereklyék” ezek a nap
lók, melyek évtizedekre visszame
nően tükrözik áz ifjúsági órák han
gulatát, a fiatalság hitét és életét.
Ma is minden alkalomról készül
ilyen krónika, amit mindig mások
írnak, és a következő együttléten
felolvasásra kerül. Jó emlékeztető
ez, s egyben remek visszajelzés,
hogy mi maradt egy-egy ifjúsági
bibliaórából.
„KIS-IFI”-ezaszombatdélutáni
bibliaórai alkalom jelenti a hidat a
konfirmáció és a „nagy”-ifjúság kö
zött, ahonnan 1-2 fiatal segíti a lel
kész „hidverő”-munkáját, hogy eb
ből az „előszobából” egy-két év alatt
megtalálják az utat a serdülő fiatalok
a nagyobb ifjúsági közösségbe.

bibliaórai életbe. Tapasztalatom
szerint máshol inkább éppen a for
dítottja a gond...
ÉNEKKAR - szintén tárcsái
specialitás, hogy az ifjúság 75%-a
tagja a „Jubilate”-if]úsági kórus
nak. Ez azt is jelenti, hogy az ifjúság
zöme a hétfő estét is együtt tölti az
énekkari próbán, nem is szólva a
havonkénti 1-2 szolgálati alkalom
ról, mely nem ritkán a gyülekezet
határain kívül van. Némi gondot
jelent az ifjúság nem énekkaros tag
jainak „kárpótlása”... Bár számuk
ra is adódnak szolgálati lehetősé
gek, mint például egyszerűbb szín
darabok bemutatása, a „sport”-élet
szervezése. Az elmúlt években kü
lön pingpong termet, röplabda- és
lábteniszpályát alakítottak ki ma
guknak a fiatalok, de ezek a lehető
ségek nincsenek igazán kihasznál
va, pedig van némi igazság „az ép
testben, ép lélek” ősi bölcsesség
ben...
GITÁR - a klasszikus kórus
éneklés mellett a nagytarcsai gyüle
kezetben több, mint két évtizedes
múltja van a modem, gitáros egy
házi zenének. Ifjúsági füzetünk 135

„NAGY-IFI” - nincsenek merev
életkori határok. Általában 16 év
körül lépnek át ide a „kis-ifisek”, és
nyugdíjba menni még a házasságkötés után sem kötelező, bár több
nyire az ifjú házasok már a külön
számukra meghirdetett havonkénti
alkalmakra váltanak át. Családo
sa^, gyermekek mellett ugyanis már
nem könnyű vállalni a „nagy-ifi”
időbeli kereteit. Ez a csoport
ugyanis hetente két estét tölt együtt
az ige mellett. Pénteken általában
nagyobb lélegzetű bibliai sorozatok
mennek, a vasárnap esti alkalom
már kötetlenebb, sokszor maguk a
fiatalok hozzák a témát, az éppen
aktuális igét. Gyakran előkerül
ilyenkor a délelőtti istentisztelet ige
hirdetésének megbeszélése is, mivel
az ifjúsági bibliaóra tagjai kivétel
nélkül részt vesznek az istentisztele
ten. A tárcsái speciális gond, hogy
a templomba járó fiatalok egy ré
szét még nem sikerült bevonni a

ilyen éneket tartalmaz, mégis úgy
érezzük, hogy jelenleg kicsit hul
lámvölgyben van a gitáros éneklés
ügye. Alig születnek új számok, és
a régi „Hermons” együttes nyomán
szerveződő „New Hermons” még
nem találta meg igazi vezéregyéni
ségét, saját hangját, stílusát. So
vány vigasz, hogy úgy tűnik, más
hol is inkább csak emlékeiből él az
egyházi „könnyűzene”...
SZOLGÁLÁT - öröm, hogy
többen szolgálnak aktivan az ifjú
ságból a gyülekezetben: kántor
ként,
gyermekbibliakör-vezetőként, vagy csak olyan egyszerű, de
igen hasznos módon, hogy hetente
elviszik betegeinkhez az istentiszte
let magnófelvételét... Valljuk, hogy
egy ifjúságnak csak akkor és annyi
ban van önálló létjogosultsága egy
gyülekezetben, ha nemcsak önma
gáért él, hanem a gyülekezet egészé
nek szerves, eleven része.
Gáncs Péter

Miért járok templomba?

Olvasóink leveleiből
„Jn 8,12. Megismeritek az igaz
ságot és az igazság szabadokká
tesz titeket.
Különösen megkaptak azok a
sorok, amik a cikk elején a templombajárásról szólnak.
Eszembe jutnak 1934. év
től-1944-ig terjedt időszakok. Levita-kántortanító voltam 6600 la
kosú községben. Ebből a létszám
ból kb. 250 volt az evangélikus csa
lád 800-850 lélekszámban. Addig
nagyon ritkán volt evangélikus is
tentisztelet a községben.
1934-ben felépült a kis templo
munk, mivel tantermünk nem volt,
egy évig a templomban tanítottam.
A híveink nem azt nézték, hogy
csak a kántortanítójuk végzi a va
sárnapi istentiszteletet, hanem val
lották azt „ahol ketten, vagy hár
man összejöttök, az én nevemben
ott vagyok én is veletek”.
Nem is lelkész, csak egyszerű ta
nító hirdette az Isten igéjét, mégis
jöttek.
Itt Békéscsabán néhai Linder
László lelkész házi istentisztelete
ket (szlovák nyelven prednáskákat) tartott. Nagy odaadással taní
totta a ritmikus Luther-énekeket.
Öröm volt ezeken az összejövetele
ken részt venni.'Azokon részt vevő
hívek, biztosan részt vettek a va
sárnapi istentiszteleteken is.
Legtöbbet mint kántor itt szol
gáltam a Békéscsaba-Erzsébethe-

lyi templomban. Most is ide járok,
orgona közelében érzem jól maga,
s ezek a vasárnapok megsokszo
rozzák erőmet. Ebben a templom
ban keresztelték meg édesapámat,
aki 91 évig itt adott hálát évei
ért... Itt tartottak keresztvíz alá,
de a fiatalabb fiamat és unoká
mat is...
Nagyapám 97 évig volt hűséges
hallgatója az igének ebben a temp
lomban. .. Mint egyházi tanító eb
ben a templomban vizsgáztattam
első növendékeimet... Most már
ők is nyugdíjasok, sokszor itt talál
kozom velük...
Ragaszkodom templomunkhoz,
sok-sok igemagyarázatot hallgat
tam itt sok lelkész szájából... de
mindig úgy éreztem, hogy itt vi
gaszt és bátorítást találtam... Min
dig csak azt tapasztaltam, hogy Is
ten igéje szól hozzám bűnös em
berhez. ..
Örömmel hallgattam végig eb
ben az évben is 50 fős konfirmációs
csoport feleleteit... Öröm tölt el,
amikor látom vasárnaponként 2-3
pár szülő hozza el gyermekét, hogy
lelkészünk szent keresztségben ré
szesítse őket...
Szemünk előtt lebegjen mindig:
„Vigyázzatok, mert ha valaki az
Isten templomát megrontja, meg
rontja azt az Isten!”
Varga János
Békéscsaba

E vangélikus

51. ÉVFOLYAM 36. SZÁM
1986. SZEPTEMBER 7.
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
15. VASÁRNAP

wSÍSmÉlefm
ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS
HETILAP

K a ri B é la

ÁRA: 5,50 Ft

M egbeszélés a kárt szen ved ett templomról

Az ünnep
megszentelése
Az ünnep és annak megszen
telése ma már olyan bonyolult,
amilyen bonyolult lett az egész
életünk.
Valaminek ugyanis vissza
vonhatatlanul vége lett az élet
és a munka mai ritmusa mel
lett.
Vége van a régi kispolgári
vasárnapoknak, amikor mun
kaszünet és ünnapnap okvetle
nül egybe estek. Ez ma már ha
gyon sok esetben nem igy van.
Es ez nem kevés embert érint.
Bár ez a nosztalgia a hajdan
volt békés vasárnapok után ta
lán egy kissé hasonló Izrael
nosztalgiájához az egyiptomi
húsosfazekak után. Ugyanis
azok sem voltak olyan nagyon
hússal töltve, ahogy a régi va
sárnapok se igen jelentettek tel
jes munkaszünetet. Gondol
junk csak arra, és ebben élt az
emberek többsége, hogy egy
parasztgazdaság annak idején
mennyi munkát követelt vasár
nap is a gazdájától és családjá
tól, vagy egy iparos műhelye
mennyi elfoglaltságot kívánt
vasárnap is tulajdonosától,
hogy hétfőn teljes üzemeléssel
beindulhasson. Legfeljebb a
vasárnap egy része volt akkor
is szabad.
összehasonlítva egymással a
dolgokat, azt kell mondanunk,
annak ellenére, hogy sokak
számára vasárnaponként a
munkaszünet nem egyszer ál
dozatul esik a mai élet és mun
karitmus kényszerítő hatásá
nak, mégis ötnaponként min
denki számára adva van a
munkaszünet megnövekedett
mértékben.
Ezzel a harmadik parancso
lat egyik fele, a „sabbait”, va
gyis a nyugalom, a pihenés, a
munkából való kikapcsolódás
általánosan biztosított joga
minden embernek, hozzávéve
újabb jog és lehetőségként az
évenként visszatérő több na
pos, vagy több hetes pihenés
jogát is. Tehát azt lehet monda
nunk, hogy szinte garantált
volna a parancsolat első felé
nek teljesíthetősége.
Tudjuk azonban, az ünnep
szentelésnek a munka szünetel
tetése, a munkából való kikap
csolódás csak az egyik fele.
Hogy mi tartozik még hozzá,
azt Luther a Nagy-Kátéban
számunkra mellőzhetetlen mó
don így summázta: „Hogyan
történik mármost ez a meg
szentelés? Nem úgy, hogy a
kuckóba ülünk és nem végzünk
semmi durva munkát, ^agy ko
szorút teszünk a fejünkre és/Jel
öltjük legjobb ruhánkat, ha
nem úgy, hogy Isten igéjével
foglalkozunk és abban gyako
roljuk magunkat.”
Hogy Isten igéjével foglal
kozzunk, ahhoz kétségtelenül
egy bizonyos szabad idő szük
séges. És ehhez a szabad idő
csak úgy állhat rendelkezé
sünkre, hogy egy időre a mun

így is van re ndjén! Isten nekem , m éltatlan és elkárhozótt em bernek, m inden érdem nélkül, egészen in
gyen s m erő irg a lo m b ó l adta szent Fiában az üdvös
ség teljes gazdagságát s nekem im m á r sem m ire
sin cs szükségem , csupán a hitre, hogy ez így van.
Ilyen véghetetlen ke g ye le m é rt hogyne tennék m eg
önkéntes örö m m e l én is m inde nt m ennyei Atyám tet
szésére?! Hogyne igyekezném ugyanaz le n n i feleba
rátom nak, a m i nekem volt Krisztus?!
Lám , így szü le tik m eg a h itb ő l az Isten irá n ti sze re 
tet, ebb ől p e d ig az önkéntes, önzetlen fe le b a rá ti
szolgálat.
LUTHER

kát és minden egyebet félrete
szünk, ha félre tehetjük, vagy
akkor vesszük elő, amikor erre
szabad időnk van.
A parancsolatban kifejezés
re jutó kötelesség és a rendel
kezésre álló lehetőség között
a keresztyénség eleitől fogva
keresztyén szabadsággal dön
tött.
A zsidók számára, amennyi
ben szabadok voltak, egy nap
ra esett mind a kettő, munka
szünet és istentisztelet. A zsi
dóságon kívüli pogány világ
munkaszüneti napot, főleg a
dolgozó rabszolgák számára
nem ismert. Amikor a keresz
tyének az istentiszteletük szá
mára a vasárnapot választot
ták, Krisztus feltámadására
emlékezve, akkor ez a választá
suk munkanapra esett. Tehát
istentiszteletükkel, igével és a
szentségekkel, imádsággal egy
munkanapot szenteltek meg.
Összejöveteleik számára min
den bizonnyal munkakezdés
előtti, vagy munkabefejezés
utáni időpontot kellett választaniok. Csak hosszú fejlődés
után vált a keresztyének vasár
napja, úgy ahogy, munkaszü
neti nappá is. Sőt még tovább
tartott, és nehéz küzdelmekbe
került a vasárnapi munkaszü
netet a szolgák és szolgálók, a
béresek és napszámosok, a
munkások számára is biztosí
tani.
A mai helyzet most olykor
már kihívást jelent a gyülekeze
tek számára: képesek-e a hét
köznapokon, szabad idővel
rendelkező, és a vasárnapokon
elfoglalt emberek számára von
zó közösséget teremteni az igé
vel való foglalkozás érdeké
ben? Kitartunk-e feleslegesen
amellett, hogy csak és kizáró
lag vasárnapra koncentrálunk?
És ezzel magunk zárnánk ki
sok embert a munkaszünet és
ünnepszentelés összekapcsolá
sának lehetőségéből.
Az vitathatatlan, hogy szá
munkra a kettő, munkaszünet
és megszentelés összetartoz
nak. De nem okvetlenül szük
séges, hogy hétköznapra eső
szabadnapon gyülekezeti kö
zösség nélkül kelljen lennünk,
vagy munkanapon ne teremt
hessünk magunknak mégis
időt és alkalmat az ige hallgatá
sára, imádságra.
Az ünnep igazi megszentelé
se tehát nem a mikor, hanem a
hogyan kérdése. Szabad időt
kell hozzá teremtenünk, hogy
lelki, szellemi, fizikai feltöltődésre legyen időnk és alkal
munk. A nyugalom, a „sabbat”
ugyanis erre szolgál, értünk
van. Mk 2,27.
Ezért a megnövekedett sza
bad idő ellenére minden időt,
nyugalom nélkül, felfokozott
igényeink kielégítése végett, ál
landó hajtásra pazarolni annyi,
mint önnön ellenségeinkké
lenni.

Dr. Nagy Gyula
5|1| püspök
Sopronban
Ez év májusában értesült láthatóan 4-8 millió forintot
egyházunk vezetősége a sop igényel majd.
ro n i evangélikus templom te
Egyházunk elnöksége júni
tőzetét ért súlyos károsodás us 26-i ülésén foglalkozott a
ról. A hatalmas fedélszerkezet soproni templomunkat fenye
- részben a faanyag két évszá gető súlyos veszéllyel és a se
zados megromlása, részben a gítés módjaival. Ezzel kapcso
második világháború által latban dr. Nagy Gyula püs
okozott károsodás utóhatásai pök augusztus 18-án és 19-én
miatt - kimozdult a helyéről, látogatást tett Sopronban.
az északi homlokzat párkány Többórás tanácskozást foly
zata megrepedt és beomlással tatott a gyülekezet vezetősé
fenyegetett. Az Országos Mű gével, és a Műemléki Felügye
emléki Felügyelőség soproni lőség helyi vezetőjével, Orosz
szakemberei segítségével a József igazgatóval is találko
közvetlen veszélyt ideiglene zott. Az országunk egyik leg
sen sikerült elhárítani, és az nagyobb evangélikus templo
istentiszteletek megtartásá mát, értékes és nagymúltú
ban
nincs
fennakadás. soproni templomunkat fenye
A szakértők most folytatják a gető veszélyre és annak elhá
részletes vizsgálatokat és ké rítása ügyére - amint a részle
szítik javaslatukat a végleges tes kivizsgálás megtörténik helyreállításra, amely előre visszatérünk.

-

így kezdődött
az európai
keresztyenseg
hol tart ma?
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ApCsel 26,26-32

Pál védőbeszédének érdekes
vonása, hogy bár a rómaiak
tartják fogságban és Fesztusz
helytartó rendeli maga elé ahol a kíváncsi Agrippa király
is csak vendégként van jelen -,
az apostol mégsem a helytartót
szólítja meg, hanem újra és újra
Agrippát. Először úgy, mint
aki „kiváló ismerője a zsidók
minden szokásának és vitás
kérdéseinek”. Aztán úgy, mint
akinek értenie kell a damaszku
szi út fordulatát, azt hogy Pál
„nem volt jengedetlen a menynyei látomás iránt” : Végül úgy,
mint aki „hisz a prófétáknak”.
Nem puszta udvariaskodás ez.
Pál tudja, hogy Agrippa nem
csak ismeri az írásokat, hanem
el is fogadja azokat. Pál tudja,
hogy szavainak erős hatásuk
van a királyra.
A hatás jól érzékelhető:
„Még hamarosan meggyőzöl és
keresztyénné teszel!” Agrippa
nem cinikus és nem fölényeske
dő, mint Fesztusz, riadt in
kább. Okát csak találgatni le
het. A példázatbeli Gazdag Ifjú
esetében világos, hogy az elha
tározó lépés akadálya a gaz
dagság. Itt is lehet szó ilyesmi
ről; vagy arról, hogy a hatalom
tart igézetében. Végső soron
bármi az oka a visszarettenésnek, döntő a tény: az a legfon
tosabb lépés, az az utolsó, - az
elmarad. Végeredményben egy
re megy, ha a mag útfélre hull,
vagy sziklás, tövises talajba jut,

Európai Egyházi
Nagygyűlés
Skóciában

s hogy a madarak kapkodják-e
fel, vagy előbb-utóbb elpusztul
létfeltételeinek megszűnése mi
att, amikor az egyetlen cél a
gyümölcstermés! És mindegy,
hogy közvetlenül a cél előtt adja-e fel a futó a küzdelmet,
vagy már féltávnál, amikor
eredményt csak a célbaérkezettek esetében mérnek.
Bibliánk arról az Agrippáról
szól, aki „majdnem” keresz
tyénné lett. Majdnem! Szívszo
rító a szó, s tragikus a tartalma.
Mindig megrendítőbbek azok
a hírek, melyek arról szólnak,
hogy valaki a megmenekedés
kapujában pusztult el, akkor,
amikor már csak egyetlen lé
pést kellett volna még meg
tenni.
Vége a kihallgatásnak. Feláll
a királyba helytartó, szedelőzködnek a vendégek, Pált viszszakísérik fogságába. S a távo
zók beszélgetvén egymással
összegeznek, benyomásaikat
adják közre: „Ez az ember ár
tatlan, szabadon lehetne bocsá
tani”. Pál és az ő ügye a témá
juk. Nem veszik észre, hogy
sokkal inkább azzal kellene
foglalkozniuk, ami valóban rá
juk tartozik, ami a legszemélye
sebb ügyük: hogy a különös és
felkavaró szavak, Pál egész vé
dőbeszéde értük hangzott el
annak érdekében, hogy „akik
ma hallgatják az apostoli szót,
olyanná legyenek, mint Pál” szabadok.
id. Magassy Sándor

Szeptember 4-11. között
Edinburgh közelében, a skóciai
Stirling Egyetemen rendezi
meg IX. Nagygyűlését az Euró
pai Egyházak Konferenciája
(EEK). Ez az európai egyházszervezet gyakorlatilag vala
mennyi európai egyházat egye
síti - összesen 116 tagegyházat
- a római katolikus egyház ki
vételével, amellyel azonban
szoros munka-kapcsolatokat
tart fönn. Egyházunk megala
kulása óta tagja ennek az euró
pai egyházszervezetnek. Az idei
nagygyűlésnek különös jelen
tőséget kölcsönöz, hogy itt vesz
búcsút szolgálatától dr. Glen G.
Williams eddigi főtitkár, egy
házunk tiszteletbeli teológiai
doktora. A hét-nyolc évenként
tartott nagygyűléseken vala
mennyi tagegyház hivatalos de
legátusokkal képviselteti ma
gát és hoz döntéseket a szerve
zet jövő feladatairól. A jelenle
gi helyzetben fontos döntéseket

várnak a nagygyűléstől az egy
házak igehirdető szolgálata és
nemzetközi kérdésekben való
állásfoglalása vonatkozásában.
A magyar tagegyházak hiva
talos teológiai állásfoglalást
készítettek az európai egyházi
nagygyűlés főtémájához és
részlettémáihoz. A főtéma ez:
„Dicsőség Istennek és békesség
a földön!” A magyar állásfog
lalás kidolgozását tíztagú ökuménikus munkabizottság vé
gezte, egyházunk részvételével.
A német és angol nyelven is
elkészült állásfoglalást a ma
gyar Ökuménikus Tanács meg
küldte a nagygyűlés minden de
legátusának.
Egyházunk képviseletében
dr. N agy Gyula püspök utazott
el a nagygyűlésre. A gyűlés
munkájában mint ifjúsági
munkatárs részt vesz Vető Ist
ván segédlelkész. A nagygyűlés
eseményeiről később részlete
sen beszámolunk.

Szórványoffertórium
Egyházunkat szórványegyháznak nevezzük. Ez azt jelen
ti, hogy egyházunk kis lélekszámú és szétszórt gyülekezetek
ből áll. Természetesen lélekszámban, de földrajzi elhelyez
kedésben is nagy különbség van az egyes gyülekezetek kö
zött. Az anyagyülekezet közül jó néhány lélekszáma ala
csony s nagy földrajzi területen helyezkedik el. így pl. Sátor
aljaújhely, Szolnok, Baja, ^Esztergom, Gyékényes, Kapos
vár, hogy csak néhányat említsünk. Minden esztendőben
- szeptember első vasárnapján - , a gyülekezeti istentisztele
tek perselypénze a szórványgyülekezetek megsegítését szol
gálja. Erre kérjük a gyülekezetek áldozatos adományait.

Evangélikus Elet

1986 . augusztus
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ISTENTISZTELETI REND
B u d ap esten ,
1 9 8 6 . a u g u sztu s 31 -én
Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly,
I du. 6. Pintér Károly. Fasor de. 11. (úrv.)
I Gáncs Aladár, du. 6. Gáncs Aladár. Ollói út
24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony SánI dór o. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út
I 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli
12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u.
t 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető
Béla. Vajda Péter o. 33. de. fél 12. Vető Béla.
I Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepes út
I 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat o. 14. de. fél
10. S za b ó L ajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
R e uss A n d rá s. Vád út 129. de. negyed 10.
R e u ss A n d rá s. Frangepán u. 43. d e. 8. R euss
A n d rá s. Újpest de. 10. Blázy L ajos. Pester
zsébet de. 10. P in té rn é N a g y E rzsébet. So
roksári-Újtelep de. fél 9. P in té rn é N ag y E r
zsébet. Pestlőrinc de. 10. H av asi K á lm á n .
Kispest de. 10. B onnyai S á n d o r, d u . fél 7.
B onnyai S á n d o r. Kispest Wekerle-tdep de. 8.
B on n y a i S á n d o r. Pestújhely de. 10. Bízik
L ászló. Rákospalota Nagytemplom d e. 10.
B olla Á rp á d . Rákosszentmihály de. 10. Má
tyásföld de. 9. Szalay T am ás. Cinkota de. fél
11. S zalay T am ás. Kistarcsa de. 8. S olym ár
P éter. Rákosbegy de. 9. K o s a L ászló. Rákos
csaba d e. 9. In o ta y L ehel. Rákosliget de. 11.
In o ta y L ehel. Rákoskeresztúr d e. fél 11. K o 
I

„Áldjad, lelkem, az U rat, és ne feledd el
mennyi jót tett veled!” Zsolt 103,2
!ÉiÍÍNÉtiÍi - „Imádkozzatok énértem is, hogy
adassék nekem az ige, ha beszédre nyitom a
számat, hogy bátran ismertessem meg az evan
gélium titkát.” Ef 6,18-19 (2Móz 7,1-2 - Lk
17,11-19 - Zsolt 84) Az egymásért elmondott
imádságnak ereje van, sőt bátorságot ad kü
lönböző élethelyzetben. Az igehirdetéshez kü
lönösen is sok erő és bátorság kell. Imádkozza
tok értünk, lelkészekért!
P P I i l - „A szeretet nem tesz rosszat a feleba
rátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.”
Róm 13,10 (3Móz 19,14 - Ézs 40,15-25 - Ám
1,1—2;3,3—8) A törvény életünk szabályozója.
De önmagában hideg, merev, nem segít köze
lebb egymáshoz bennünket. A szeretet melege
azonban teljessé teheti életünket. Ez késztet a
felebarát - minden ember javáért végzett jó
szolgálatra szüntelen.
HŰÉI' - „Akkor majd megtudjátok, hogy nem
hiába tettem mindazt, amit tettem.” Ez 14,23
(Zsid 5,8 - lTim 1,12-17 - Ám 3,1-2. 9-15)
Semmilyen fenyítés, próba nem esik jól, ami
kor belekerülünk. De fontos azt tudnunk, hogy
semmit nem ad az Úr hiába. Mindig visszanéz
ve látjuk^ próbák értelmét. Áldjuk Istent,
hogy n4vhiába tesz, amit tesz!
- „Istenben bízom, nem felek, ember
mit árthat nekem?!” Zs 56,12 (ÍJn 4,18 IThessz 1,2-10 - Ám 4,1-13) Tegnapi igénk

folytatásaként hangzik a boldog felismerés:
nem félek, Istenben bízom! Történhet velem
bármi, nem árthat, mert Istenben bízni annyit
jelent: elfogadom ő t Uramnak, ráhagyatko
zom erejére, Tőle tanulok meg szeretni.
CSÜTÖRTÖK - „Isten neve legyen áldott örökkön-örökké, övé a bölcsesség és a hatalom.”
Dán 2,20 (lK or 1,23-24 - 3M óz 9,22-10,5 Ám 5,1-9) A hit felismerése ez a dicsőségmon
dás. A mi életünkben semmire sem mondhat
juk: örökké tart. Ezzel szemben igénk arról
tanúskodik, hogy van Valaki, aki méltó a di
cséretre, mert hatalmas és bölcs, s ő az Isten,
a mi teremtő Urunk!
PÉNTEK - „Csak nagyon vigyázzatok arra,
hogy szeressétek Isteneteket, az Urat, és min
denben az ő útjain járjatok.” Józs 22,5 (Gál 5,6
- Mk 1,40-45 - Ám 5,10-17) Józsué figyelmez
tetése a honfoglaló nép megmaradását jelentet
te. Döntésük Isten mellett segített nekik abban,
hogy megtalálják helyüket, biztonságukat kör
nyezetükben. Nekünk is szól a figyelmeztető és I
bátorító szó, megmaradásunk a hitben és a I
szeretetben, s az azt követő életben csak az Úr I
útjain lehetséges.
SZOMBAT - „Te vagy a látás Istene.” - lM óz I
16,13 (Mk 6,48 - IKrón 29,9-21a - Ám I
5,18-24) Isten kezében van életünk. Ő lát min-1
két és ismeri gondolatainkat, figyelemmel kísé- I
rí tetteinket. Nyugodtan és örömmel bízzuk rá I
magunkat, ahogyan fenti igénkben Hágár is I
tette.
Némethné Tóth Ddikó !

Ságby Jenő

Levelek
Nagyközség hosszú Fő utcá csordultig tölti örömmel a cím
ján gördül az autóbusz. Szoká zett szívét?
Ki a feladó? Hivatal, vagy
som szerint ablak mellé húzódva
ülök benne és gondolattalanul magánszemély? Ismert, vagy is
nézek kifelé az elsuhanó házak, meretlen? Esetleg jóbarát, ro
kerítések véget nem érő sorára. kon, kedves hozzátartozó?
Egy mozdulat felkelti figyelm e
Rejtély mindez. Am tüstént
met. Fából ácsolt kapu fele tt megnyílik a titok, mihelyt a
kéz emelkedik magasba - nyil címzett megpillantja a kapu haván postai kézbesítőé - s fehér sadékába dugott fehér papírt,
levélborítékot húz (levélszek kihúzza onnan, feltépi a boríté
rény híján) két kapudeszka kö kot és elolvassa a levelet.
zötti résbe.
Igen. Ilyen egyszerűen, könyMélységes titok az ilyen, nyen megvilágosodik az álta
csupán távolból látott postai le lunk kapott leveleknek a titka.
vél.
Egyetlen kivétel van csupán: ép
Honnan jön vajon? Kisbabot- pen a legfontosabb levél eseté
ról, Budapestről, vagy éppen ben. A Bibliára gondolok, Isten
hozzánk
intézett
levelére.
egy csendes-óceáni szigetről?
Es mit tartalmaz? Semmit A Biblia - tartalmának lényegét
mondó lárpurlár fecsegést, fe l tekintve - legtöbbünk számára
adat végrehajtására való felszó hét pecséttel lezárt titok. Külö
lítást, vagy valami jó hírt, ami nös, majdnemhogy groteszk do-

zsiráf születése
Reggelente az otthoni fel
adatok végzése közben rend
szerint szól a rádió. Elsősorban
az időmet szabja meg, de jártomban-keltemben odafigyelek
a sok érdekes témára is. Van
egy monoton rész: a műsoris
mertetés, majd a programok
felsorolása. 8.20-kor a kulturá
lis programok végéhez ér a be
mondó. A minap egy pillanatra
ráfigyeltem a jólismert szöveg
re: „Állatkert reggel 9-től este
7-ig tart nyitva. Mai kulturális
programokat ismertettünk.”
Meleg érzés töltött el.
A nagyszerű emberi alkotások,
színházak, múzeumok, kiállí
tótermek sora végén, de mégis
ott, ott vannak ők is, a drága
állatok! Isten másodrendű üze
nethordozói.
Sokan lehettek tanúi az el
múlt hónapok valamelyikén a
kis zsiráf születésének. Én csak
a tévében láthattam a megható
eseményt. Meleg családi jelenet
volt. D e több is ennél! Hősi
küzdelem tanúi léhettünk, a kis
zsiráf valami nagyot mondott
nekünk. Lábra akart állni, ö t
botocska, egy kis fej tántor
gott, táp& rtodott, kapaszko
dott, majflKmételten elnyúlt...
de újból és újból kezdte a kísér
letet. Végül bizonytalanul, re
m egje de mégis állt a kis zsiráf!

A föld teljessége egy rajtunk
kívülálló Erőé, az Úré. Ez azt
is jelenti, hogy Isten kommuni
kál, jelez és üzen. Üzenete Jé
zus Krisztusban csúcsosodik
ki, de Krisztusban magára ta
lált ember számára jellé válik
sok minden, hétköznapi dol
gok is Isten felé mutatnak.
Számomra a kis zsiráf üzene
tet hordozott, valami ilyesfélét
mondott:
Létünk küzdelem. Harcun
kat érthetetlennek tűnő és néha
erőnket meghaladó nehézségek
között kell megharcolnunk.
Ebben legtöbbször nem tud se
gíteni senki. Manapság nem
annyira a külső, mint a belső
életfeltételekért való küzdelem
a nehéz. Megtalálni létünk ér
telmét minden körülmények
között. Nem feküdni, csúsznimászni, kapaszkodni vagy úsz
ni az árral, kompromisszumot
kötni a bennünket gyakran kö
rülvevő sablon életfelfogással,
stílussá lett ridegséggel. Állni és
újból felállni, mint akik látjuk
a perspektívát és elindulni a ta
lán még oly jelentéktelennek
tűnő feladatok elvégzésére.
Megtalálni a mindennapi ke
nyér mellett a mindennapi örö
möket is. Ebben a jelzések segí
tenek és hívás: „Kelj fel és járj!”
/■

Kinczler Irén

log ez. Tudjuk, honnan jön, k i
küldi. Tartalmának ismertetése
fo ly ik a templomokban s a bib
liaórák áhitatos csendjében.
Hébe-hóba talán kezünkbe is
vesszük, megnyitjuk, olvassuk,
de - mintha számunkra ismeret
len nyelven íródott volna — nem
értjük igazán. Lehet, hogy okos
fejünkkel befogadjuk értel
münkbe, de szívünkbe nem.
Nem forrósodik f e l tőle a szí
vünk, mint valamely kedves hoz
zátartozónk jó hírt tartalmazó
levelének olvastán.
Különös, nagyon különös.
A tyánk küldi nekünk levelét,
hogy közölje velünk a drága
hírt: szeret bennünket és min
dent, de mindent javunkra cse
lekszik. Irántunk való szeretetét
világraszólóan
demonstrálja
Fiának kereszthalálra adásá
ban. Hiába. Nem tárul f e l szá
munkra a titok, mert nem nyílik
meg befogadására a szívünk.
Rejtély marad a jó hír, mert nem
tekintjük másnak, m int legen
dának, jó szándékú, javító cél
zatú tanmesének, vagy A dy sza
vaival élve: kegyes hazugság
nak.
Érzelmes régi sláger lemon
dó, csüggedt, fá jó záróakkordjai
zendülnek meg tompán bennem:
- Nem jön levél, nem jön le
vél.
Nem jön levél, pedig mennyire
várta szerelmesétől az énekes. ..
H ozzánk viszont jön. Minden
nap. Isten levele. Csak az a baj,
hogy nem is várjuk a levelet,
amely meggyőzne m inket Isten
irgalmas, hordozó szeretetéről.
Nem várjuk, nem olvassuk el.
Talán megváltoznék a hely
zet, ha reggelenként - mielőtt
belefognánk a nap munkájába,
terheinek hordozásába, beleele
gyednénk harcaiba - szomjas
vágyódással vennénk kezünkbe
Bibliánkat.
- Vajon m it üzen ma nékem
mennyei Atyám? M ilyen „eliga
zítást’’ ad? M ivel vigasztal, bá
torít, erősít?
Úgy lehet, meghallanánk Is
ten atyai szívének dobogását,
megéreznénk. szeretetének f e 
lénk sugárzó melegét és elárad
na bennünk az erőt, békességet
adó csendes öröm:
- Isten szeret engem.
Es m i lenne, ha odaadnánk
neki szívünket - levélírás céljá
ra? H a az élő Isten kezével írott
élő levelekké válnánk ( 2Kor
3 ,3 ) , akik mások számára köz
vetítjük az evangéliumot: Isten
szeretetének jó hírét?
Bizonyosra veszem, hogy meg
nyílnék előttünk a „levéltitok".
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sa L ászló.
B ^csütapu tér de. 9. (ú rv .) Szebik Im re, de.
fél 11. (ném et), de. 11. (ú rv .) M a d o c sa i M ik 
lós, d u . 6. H erzo g C sab a. Torockó tér de. fél
9. M a d o c sa i M iklós. Óbuda d e. 10. G ö rö g
T ib o r. XII. Tartsay Vilmos u. 11. d e. 9. T a 
k á c s József, de. 11. T a k á c s József, d u . fél 7.
K őszeghy T am ás. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Kelenföld de. 8. Scholz
L ászló , d e. 11. (ú rv .) S cholz L ászló, d u . 6.
M issu ra T ib o r. Németvölgyi út 138. de. 9.
(ú rv .) M is su ra T ib o r. Kelenvölgy de. 9. R o 
zsé Istv án . Budafok de. 11. R ő z se Istv án .
Csillaghegy de. fél 10. B e n k ő Béla. Csepel de.
fél 11. M ezősi G y örgy.

a B alaton m e lle tt
1 9 8 6 . a u g u sz tu s 3 1 -é n
Balatonalmádi (B ajcsy-Z silinszky u. 25.)
d u . 4. Balatonfüred (ref. im aterem ) de. 8.
Balatonszepezd d u . fél 2. Csopak (ref. tem p 
lo m )-d u . fél 4. D örgicse d u . 5 . Kapemaum
(G yen esd iá s, B éke u. 57.) d e. 9. Keszthely de.
11. (úrv.). Kövágóörs de. 10. Révfülöp de. 11.
Siófok (F ő u . 93.) de. 11. Sümeg (p ro te stá n s
tem p lo m ) d u . fél 4. Zánka de. 11.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. szeptember
7-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet: Szabóné Mát
rai Marianna a Teológus Otthon igaz
gatóhelyettese, Budapest.
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Részleges béke-zsinat
összehívását tartaná szükségesnek
Werner Krusche, az NDK-beli
Szász Tartományi Egyház (Kir
chenprovinz Sachsen, Magdeburg)
nyugalmazott püspöke. Vélemé
nye szerint az Európai Egyházak
Konferenciája jövő hónapban sorrakerülő nagygyűlésének határoz
nia kellene arról, hogy „történjék
valamilyen európai lépés egy egye
temes béke-zsinat érdekében.
Krusche, aki az EEK elnökségé
nek tagja, a Standpunkt című
NDK-beli folyóiratnak nyilatko
zott. Reményét fejezte ki, hogy az
egyetemes béke-zsinat részleges,
azaz az európai egyházak közötti
megvalósítására sor kerül.
A javaslat megvalósítását töb
bek között az indokolja, hogy a
fejlődő országokban élő egyházak
egy ilyen világméretű összejövete
len sokkal inkább a gazdasági, tár
sadalmi igazságosság, mint a béke
kérdésével kívánnak foglalkozni. Az európai béke-találkozó meg
rendezéséhez az EEK tagegyházai
nak és az európai katolikus püspö
ki konferenciák közös elhatározá
sa szükséges, (epd-szp)
Új konkordancia
a Luther-Bibliához
A Német Bibliatársulat (NSZK)
az elmúlt hetekben adta ki az 1984ben megjelent legújabb LutherBiblia használatát megkönnyítő
segédkönyvet. A 840 oldalas
könyv 5 ezer címszót és 45 ezer
verset tartalmaz, így igen meg

A keresztyének száma Izrealben
az elmúlt tíz évben 30 százalékkal
nőtt a vallásügyi minisztérium ille
tékesének közlése szerint. A több
száz felekezethez, csoporthoz,
rendhez tartozó keresztyének je
lenleg 102 ezren vannak, arányuk
a 4,25 milliós lakosságon belül 2,4
százalék -, az arány az elmúlt évti
zedben nem változott. A keresz
tyének „a legnagyobb önállósá
got” élvezik - ez vonatkozik töb
bek között a házassági, családi
ügyekre, valamint oktatási és diakóniai intézmények fenntartására,
(epd-ö-szp)
Bibliák Kubának
A Latin-amerikai Bibliatársulat
a közelmúltban ajándékképpen 20
ezer, Mexikóban nyomtatott Bib
liát küldött a kubai katolikusok
részére, (lwi-szp)
Női lelkészek a norvég egyházban
A Norvég Egyházban 25 • éve
avatták az első lelkésznőt - erről a
közelmúltban az oslói székesegy
házban ünnepi istentiszteleten em
lékeztek meg, amelyen V. Olav ki
rály is résztvett. Az elmúlt negyed
században 97 nőt avattak lelkészszé, de arányuk így is csak 3 száza
lék. A 11 püspök közül ma már 7,
nőket is lelkésszé avat. (Church of
Norway News - szp)

HAZAI ESEMÉNYEK

Szentháromság ünnepe utáni 14. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk
17, 11-19; az igehirdetés alapigéje: Jób
32, 4-9.

Augusztus 31-én délután 6 órakor

A H ÉT P O R T R É JA

Szabó Imre
orgonái

Wunderlich Sándor

könnyíti minden fontosabb igehely
megtalálását, és tekintetbe veszi az
Ószövetség apokrif iratait is.
(epd-szp)

\
DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS
ÁHÍTAT

V_________ ____________ i___ /
Apróhirdetés
Beteg édesanyám mellé gondozót ke
resek, napi 8 órára. Érdeklődni este 6
órától lehet.
Tel: 253-745.

FELHÍVÁS!
A győri Evangélikus Szeretetház szeptember 28-án baráti ta
lálkozót és csendesnapot rendez
azok számára, akiknek életében
ennek a Háznak szerepe v o lt
Kérjük jelentkezzenek nevük
és címük közlésével azok, akik az
egykori árvaházban és interná
tusbán otthonra találtak, vagy
szolgálatot végeztek.
Evangélikus Szeretetház
9025 Győr, Péterfy S. u. 5.

f Jakab M iklós

Több, mint 35 éve szolgál a budafoki
gyülekezetben. Igehirdetéssel kezdte,
majd presbiterséggel folytatta s jelenleg
is a gyülekezet felügyelője. Tagja a Bu
dai Evangélikus Egyházmegye presbi
tériumának.
Életútja Pozsonyban kezdődött.
Szülei eredetileg kisiparosok, de ebben
az időben már gyári munkások. 9 gyer
meket neveltek szerény körülmények
között, s taníttatták őket a pozsonyi
evangélikus iskolában.
Ősei valamikor Augsburgból vándo
roltak ki Magyarországra, Dunaszerdahelyen, ill. Pozsonyban telepedvén
le, amíg végül a családnak magyarsága
miatt hátrányt nem kellett szenvednie.
A történelem vihara szétszórta a csalá
dot, így került Budapestre a háború
előestéjén. Sokféle munkahelyen, kü
lönböző beosztásban dolgozott. Töret
lenül vonul végig életén az egyházhű
ség. ifjúsági munkában, evangélizációs
mozgalomban, konferenciákon vett
részt. Nagy hatással voltak rá: Győry
János, Bonnyai Sándor, Csia Lajos és
Galáth György igehirdetései, bibliama
gyarázatai. Észrevette azokat, akik ná
lánál még nagyobb nyomorúságbán él
nek s üldöztetésnek vannak kitéve. Se
gítő kezet nyújtott nekik.
Feleségével a fővárosban ismerke
dett meg s amikor házasságkötésük
megtörtént, a Margit-híd felrobbantá
sának fényei adtak nem éppen menynyegzői kivilágítást. Házasságukat Is
ten két lánnyal áldotta meg.
1952-ben kerültek a budafoki gyüle
kezet területére s kapcsolódtak be éle
tébe. Amikor a segédlelkészi állást töb
bé nem töltötték be, rendszeres igehir
detői szolgálatot vállalt a szórványok
ban. Gyermekkori álma, hogy lelkész
legyen, így teljesült. Bár ő a gyülekezet
felügyelője, de ellátja az egyházfi teen
dőket is s egyben mindenes. Kicsoda ő?
Igehirdető és felügyelő.

A lajoskomáromi gyülekezet
volt lelkésze hosszú, súlyos be
tegségben életének 68. évében
július 27-én elhunyt. Temetése
augusztus 2-án, szülőfaluja és
36 évig első lelkészi szolgálata
helyén, Súron volt. A templom
ban felállított ravatala körül bú
csúzott tőle szülőfaluja népe és
a lajoskomáromi gyülekezet né
pes csoportja. Az igehirdetés
szolgálatát Bencze Imre kelen
földi lelkész, gimnáziumi és teo
lógiai évfolyamtársa végezte Je
remiás 31,3. alapján: „örökké
való szeretettel szerettelek té

ged, azért terjesztem rád irgal
masságomat.” A liturgiát Lá
bossá Lajos esperes végezte, rö
vid életrajzát Varga György es
pereshelyettes ismertette, a sír
nál pedig Zászkaliczky Péter,
bakonycsernyei lelkész, suri he
lyettes lelkész szolgált, Reisz Pál
pedig Lajoskomáromból hozta
el a búcsú szavait. Húsvéti éne
kek kíséretében hántolták el
édesapja sírjába a két gyülekezet
presbiterei és borították be sírját
a szeretet virágaival. „Elég né
ked az én kegyelmem.” 2 Kor.
12,9.
I

Im a betegség
idején
Hosszú ideig kellett Pascalnak, kora
egyik legnagyobb tudósának betegen
feküdnie mielótt 1662. augusztus 29-én
39 éves korában meghalt. Betegsége
alatt olvasta a Bibliát és belenyugodva
Isten akaratába, egyre többet imádko
zott Imája betegség idején a legmé
lyebbhez, a legkomolyabbhoz tartozik,
amit egy keresztyén szenvedése idején
valaha is imádkozott. Sokan imádkozták
ezt az imádságot és erót, vigaszt merítet
tek abból. Az ima így szól: „Mennyei
Atyám, nem kérek tóled sem egészséget,
sem betegséget, sem életet, sem halált,
hanem hogy egészségem és betegsé
gem, életem és halálom felól te rendel
kezz, a te dicséretedre és az én üdvössé
gemre. Te tudod, mi szolgál javamra.
Egyedül te vagy az Úr, cselekedd, amit
akarsz. Akár adsz nekem egészséget,
akár elveszed azt, add, hogy akaratom
megegyezzen a tieddel, hogy alázatosan
teljes engedelmességgel alávessem aka
ratomat a te akaratodnak, hogy szent
bizalommal fogadjam parancsaidat és
mindazt, ami tóled jut osztályrészemül."
Németből fordította:
Vértesi Jolán
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A hídépítő
C L

ark á d Á

Lapunk augusztusi Króniká
jában megemlékeztünk arról,
hogy 175 éve, 1811. augusztus
14-én született Clark Ádám, a
Lánchíd építője. Megérdemli ez
a hittestvérünk, hogy bővebben
is megemlékezzünk róla. Regé
nyes élete sok vonzó és tanulsá
gos adatot tartalmaz.

Miktós: C lark A d ir

Barabás Miklós: Clark Ádám

A skóciai Edinburghban lát
ta meg a napvilágot. Aho
gyan budavári anyakönyveink
mondjak: Angolhonban. A sokgyermekes családban a mér
nök apa Ádám fiát is mérnök
nek neveltette a glasgow-i mű
szaki főiskolán. A különböző
gyárakban gyakorló munkát
végző alig 23 éves fiatalemberre
Széchenyi István figyelt, ami
kor a Duna kotrómunkájára
egy Vidrá kotrógépet rendelt
meg. Magyarországba hívta,
ahol hosszú évek munkatársi és
baráti kapcsolata kötötte őket
össze.
1834-ben jött először ha
zánkba. Munkája végzése köz
ben kis vitorlásán végighajózta
a Duna tájait s megszerette ezt
a földet, ahol „a síkságon hul
lámzik a búza” s ahol „minden
lejtőn amit nap ér, csak szőlő
látható” . Jó sportember volt,
aki sokat evezett és lovagolt
Széchenyivel is, aki asztalához
is többször meghívta. Haláláig
kötődött hozzá, Döblingben is
többször meglátogatta. Az
egyik utolsó látogatója is ő
volt.
Széchenyivel együtt szőttek
terveket. Ä lánchíd építkezését
ő vezette. (A híd tervezője csak
névrokona volt.) Az Alagutat
már viszont ő tervezte is, épí
tette is. Az innen a Várba veze
tő utat Széchenyivel együtt ál
modta meg.
Az eredetileg folyószabályo
zás munkájára jött fiatalember
rövid időre még hazatért a vad
regényes Skóciába, de 1839ben boldogan tért vissza, ami
kor megkapta a Lánchíd meg
építésének vezetését. Ez a híd
egy életre szóló szerelme lett,
amit 1849-ben hősiesen men
tett meg a pusztulástól. Hentzi
osztrák tábornok parancsot
adott a híd felrobbantására.
Clark akkor a Szarvas tér fö
lött lakott. Néhány barátjával
lerohant a hídhoz, életük koc
káztatásával megnyitották a
zsilipeket a hídkamráknál, azo
kat elárasztották vízzel, a szi
vattyúkat pedig összetörték.
A hídon felrobbantott lőporos
hordók már lényeges kárt nem
okozhattak. A híd iránti szerel
me akkora volt, hogy későbbi
lakásán a Krisztinában a ház
tetején kis faépítménybe telesz
kópót szerelt, amellyel a hídra
látott. Ezt csak a második vi
lágháború idején szerelték le,
mert tűzveszélyes volt. (Passüth László még látta.)
De hídépítő volt a szeretet-
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ben és hithűségben is. Negy
venhárom éves volt, amikor
megnősült. Áldásy városkapi
tány leányát, Máriát vette fele
ségül, aki katolikus volt. Clark
Ádám pedig skót protestán
soktól származott, és hazánk
ban teljesen magyarrá válva
Evangélikus volt. A Dísz téri,
régi evangélikus templomban
tartotta esküvőjét. Háromszori
kihirdetés
után
Bauhofer
György budai lelkészünk es
kette a 43 éves vőlegényt 19
éves menyasszonyával. Tanúk
Tasner Antal, a „lánchíd társa
ság titoknoka” (Széchenyi tit
kára) és Karwasy Ágoston
egyetemi tanár voltak. Olyan
tömeg volt esküvőjükön, hogy
a sok jóbarát alig fért be a
templomba. Gyermekeik szü
lettek, akiknek zsivalya betöl
tötte az Áldásy ház udvarát,
kertjét. Közismerten igen bol
dogan éltek. Az a hithűség és
toleráns levegő töltötte be a há
zat, ami Mária Dorottya gyüle
kezetére volt jellemző.
Sajnos a boldog házasságot,
s ezt a romantikus, termő életet
Clark Ádám korai halála szakí
totta meg. 1866-ban, tizenegy
évi házasság után váratlan tudővészben meghalt. Halála
előtt úrvacsorával élt. Sztehlo
András, a budavári gyülekezet
akkori lelkésze temette a vízi
városi temetőben. (A temető
felszámolása után porait a Ke
repesi úti temetőbe vitték.)
A temetést megelőző napon,
június 24-én a Lánchíd és az
Alagút között - a mai Clark
Ádám téren - nemzeti gyászün
nepséget tartottak, amiről a
korabeli sajtó is beszámolt.
Az egykor skót bölcsőben
ringott Clark Ádám teljesen
magyarrá lett, bár csak 23 éves
korában került hozzánk. Nyel
vünket tökéletesen beszélte.
Széchenyi 1848-as közlekedési
minisztersége alatt a miriisztérium egyik osztályát vezette.
(Életének adatait lexikonok
ból, Konrádyné Gálos Magda
dr. írásából és a budavári evan
gélikus gyülekezet anyaköny
veiből vettük.)
Koren Emil

Emlékezés
egy finnországi
útra

Sólyom Károly püspökhelyettes július 12-én - mint arról már
beszámoltunk - beiktatta a nagy múltú egyházaskozári gyü
lekezet első női lelkészét, Koskai Erzsébetet.

55 évvel ezelőtt olvastam a
„PARASZTPRÓFÉTA”
c.
könyvet. E könyv hősei a küz
delmes életű, de az „ébredő”
finn nép „Ruotsalainen”-jeit
mutatta be.
Amikor a 40-es években Kodolányi: „A csend országa” c.
könyvét olvastam, sok minden
olyan hihetetlennek tűnt a test
véri országról.
Egy éve Soltvadkerten 30an izgalommal készültünk a
finnországi útra. Gyülekeze
tünk és községünk életét szí
nes dia filmre vettük - éneke
ket tanultunk. Fiataljaink az
énekek első versszakát finnül
is megtanulták, mert arról ér-
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Kegyelemkenyér
Ha kim ondod: kegyelemkenyér,
nincstelenek ínségére gondolsz,
segítségül szeretet nélkül
odavetett ingyen falatra,
íze keserű.
Elfogadni nehéz.
De élni kell,
hiszen a nyom orult test enni kér.
M egalázó még a neve is:
kegyeíémkenyér.
De ez a név
egyszerre olyan drága lett nekem.
N apok óta
boldogan ismételgetem.
Titokzatos súlyát ám ulva mérem.
Hisz azon élek én
esztendők óta: kegyelemkenyéren!
N aponta új erőt ad az úton.
Se megfizetni, m egszolgálni,
se m eghálálni nem tudom .
De ég-föld m inden kincsével felér:
az élet Kenyere,
Jézus Krisztus, a Kegyelemkenyér!
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1886. szeptember 2-án szaba
dult fel a BUDAI VÁR a török
iga alól. 78 napon át tartott ez
az ostrom. Véres kézi tusában a
palota előtti térig visszaszorí
tott 3 ezer török - köztük fegy
veres férfiak, asszonyok és gye
rekek, az egykor népes török
tartományi székhely maradék
lakossága - megadta magát. 4
ezer elesett ember teteme borí
totta a rommá lőtt Budát, mely
még aznap este kigyulladt és 3
napig égett. - Buda visszafog
lalása után még másfél évtize
dig tartott a harc, míg Magyarország felszabadult a török
uralom alól.

175 éve,

1811. szeptember 2-án született
Kassán HECKENAST GUSZ
TÁV könyvkereskedő, könyv
kiadó, nyomdász. Eperjesen ta
nult, de anyagi okok miatt fű
szerkereskedő, majd Pesten

könyvkereskedő lett (1836).
1840-ben társult Länderer La
jos nyomdásszal. 0 nyomatta
ki 1848-ban a szabad sajtó első
termékeit: a Nemzeti dalt és a
Tizenkét pontot. Kiadásában
kora írói és költői művei jelen
tek meg. A sorozatkiadások is
nevéhez fűződnek. 1873-ban
vállalata beolvadt a Franklin
Társulatba. 1874-ben Pozsony
ba költözött, ott is halt meg
1878. április 10-én.

125 éve,

1861'. szeptember 17-én halt
meg Martonvásáron BRUNSZVIK TERÉZ a magyaror
szági óvodaügy úttörője, a nő
nevelés jelentőségének hirdető
je. Pozsonyban született 1775.
július 27-én. Pestalozzival való
megismerkedése révén munkál
kodott a nevelés ügyéért. N ő
egyletet alapított Pesten és Bu
dán, 1828-ban pedig az első
óvodát nyitotta meg. Családja
szoros kapcsolatban állt Bee

thovennel. Ezért sokáig őt tar
tották a „halhatatlan kedves”nek.
150 éve,

1836. szeptember 18-án szüle
tett Tótprónán BELOHORSZKY GÁBOR evangélikus
esperes. Modorban, Pozsony
ban, Bécsben volt diák. Lúgo
son (1860), majd Újvidéken
(1864) volt lelkész. Szolgálata
idején egyházmegyéjének espe
rese is volt. Tagként vett részt
a budapesti első zsinaton.
1911-ben ment nyugdíjba.
Több egyházi lap közölte írása
it. 1922. január 13-án halt meg.

__________ 175 éve,__________

1811. szeptember 22-én szüle
tett Raksán HODZSA MI
HÁLY lelkész. Pozsonyban,
Eperjesen, Rozsnyón tanult.
A bécsi protestáns intézetben
volt teológus. Lelkész volt Lip-
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Perniö-i asszonyok népviseletben, akik szeretettel gondoskodtak rólunk.
Háttérben a templom

tesültünk, hogy PERNIÖ-ben
augusztus 5-én finn-magyar
est lesz.
A sareptai özvegyasszony
aggodalmaskodásával indul
tunk, de mi is megszégyenül
tünk,mert nemvárt fogadtatás
ban és ellátásban lett részünk.
A kellemes repülőút után a helsinkii repülőtéren rögtön ráis
mertünk vendéglátóinkra. Per
niö-i feliratú táblát tartottak és
magyar zászlókat lengetett a
gyülekezet lelkésze ESKO RO
UTASALO, HELENA MA
KIT ALÓ diakonisszatestvér és
Leena Maijala - magyarul ki
tűnően beszélő tolmács.
Éjfél lett, mire a külön buszszal Perniö-be érkeztünk. Vár
tak a vendéglátók! A templom
és a gyönyörű Gyülekezeti ház
kivilágítva. Elénekeltük velük

SZEPTEMBERI KRÓNIKA
300 éve,

együtt a finn Himnuszt. Majd
mind a 30-an vendéglátókra ta*
Iáitunk. Még arra is ügyeltek,
hogy a családtagok együtt ma
radjanak.
Esko Routasalo lelkészünk,
Helena diakonissza testvér 10
napig úgyszólván éjjel-nappal
velünk voltak és a vendéglátó
családok is.
Tartalmas programot állí
tottak össze. Talán ezer km-t is
vittek bennünket autóbusszal
és rövidebb távra kocsival.
Most mégsem a felejthetetlen
útról, hanem röviden a finn
testvérnépről mondanék egyet
mást, ami egy év távlatából
nemhogy elhomályosulna, ha-

a pátens mellett érvelt és har
colt. 1862-ben elmozdították
lelkészi állásából ezért, de en
nek ellenére a pozsonyi pátenses szuperintendenciában dol
gozott annak megszűnéséig.
Ezután császári kegydíjas lett.
Teschen-ben lakott és halt meg
1870. március 26-án.

125 éve,

1861. szeptember 30-án szüle
tett Tiszakürtön SZABOLCS
RA MIHÁLY református lel
kész, költő. Ókécskén, Kecske
méten és Szarvason tanult.
Debrecenben volt teológus.
Külföldön Genfben és Párizs
ban tanult. Debrecenben, Marosfelfaluban, Temesvárt volt
lelkét. Különböző egyházi
tisztségeket viselt. A Kisfaludy
Társaság tagja lett 1889-ben,
levelező (1908), majd tisztelet
beli tagja (1926) volt a MTAnak. Több verseskötete jelent
meg. Temesvárott 1930. októ
ber 31-én halt meg. Detre János

nem inkább példamutatásként
áll előttünk.
Nemcsak a „csend országa”,
hanem a rend és tisztaság or
szága is. Vagy 10 városban,
községben jártunk, de az utcá
kon egy eldobott papirost, ci
garettacsikket, szemetet sehol
sem láttunk! (Tanulhatnánk
tőlük!)
TÜRELMESEK! Meghív
tak bennünket egy gyönyörű
erdőben rendezett községi ^ün
nepélyre. Vagy 500-an voltunk
ott. Mindenki műsort kapott.
Ezen 4 sűrűn gépelt finn ének
volt (egyháziak főleg) leirva.
Ezeket műsor közben mind vé
gigénekelték. A műsor 3 óránál
is tovább tartott. De senki sem
feszengett. A végén pedig lelké
szünk tartott áhítatot.
TERMÉSZETESEK! Szíve
sen énekelnek. Sokan könyv
nélkül. Minket is megtanítot
tak Heraa hyvää kiitäkää c.
(405) énekükre. Tőlünk pedig
„Az Úr a pásztorom” (579) ká
nont tanulták meg.
Minden vasárnap úrvacsora
osztás volt. Ezen az egész gyü
lekezet részt vett. Az ostyán Jé
zus töviskoronás képe volt lát
ható, amit a lelkész felénk mu
tatott. Az Ú/r szent vérét jelké
pező bort mindenki külön kis
kehelyben kapta.
Megható volt, hogy a szü
lőkkel a gyermekeik együtt tér
deltek az oltár elé úrvacsora
osztáskor. A 3-5 éves kis leá
nyokat és fiúkat a lelkész meg
áldotta.
Külmisszió céljaira a temp
lomban 2 márkás gyertyát
gyújtanak. A földgömböt ábrá
zoló gyertyatartóban istentisz
telet alatt néha 100-nál is több
gyertya égett. Boldog voltam,
amikor megtudtam, hogy ezt a
gyertyatartót pont a mi házi
gazdánk, Alpo Markkanen ké
szítette.
Mindent köszönünk finn
testvéreink!
Nem felejtjük el, hogy min
den község és város főterén ahol jártunk - a finn zászló
mellett a magyar zászló is lobo
gott!!!
A jövő évben szeretettel vá
runk benneteket! KIITOS! Nákemiinü!
Szakács László

Evangélikus Elet 1986. szeptember 7.

A
VASÁRNAP
f
IGÉJE
Hosszú nyári szünet után a
napokban megszólalnak az is
kolák csengői és elkezdődik az
új tanév. Sok gyermek először
lépi át az iskola küszöbét és a
szíve megtelik izgalmas várako
zással: Milyen új élményeket,
esetleg keserű csalódásokat
hoznak számomra az iskolába
járás évei? A nagyobb diákok
kitörő örömmel üdvözlik a régi
barátokat, de a nyári élmények
ről szóló izgalmas beszámolók
mellett az p szívükben is van
valami várakozás: Milyen új is
meretek izgalmát, milyen új él
ményeket hoz számunkra az új
tanév? Kis és nagy diákok szá
mára egyaránt jelentős időszak
kezdődik az új tanévvel. Ugyan
is nagyon régi törvény, hogy
emberré válásunknak nagyon
döntő és meghatározó szaka
sza az iskolába járás, a tanulás.
Az életben reánk váró sok fel
adat megoldásához nagyon
sok ismeretre van szükség.
A természet titokzatos törvénye
ire és a technika csodáira épülő
korunk emberének nem nagyon
kell bizonygatni, hogy életünk
fenntartásához és boldogulás
sunkhoz mennyi ismeretre van
szükség. Ezeknek az ismeretek
nek az elsajátítását már iskolás
korunk előtt elkezdtük a családi
otthonban, vagy az óvodában,
de az ismeretek megszerzésé
nek legdöntőbb helye mégis az
iskola. Az iskolában tanultak
minden kis részlete hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy felnőtt
korunkban minél eredménye
sebben tudjunk majd munkál
kodni a magunk és a körülöt
tünk élők boldogulásán. Erre di
ákéveink minden napján gon
dolnunk kell, mert csak ennek
tudatában tudjuk komolyan
venni a tanulást, ami pedig fel
tétlenül szükséges ahhoz, hogy
diákéveink ne eltékozolt eszten
dők, hanem az életre való felké
szülés évei legyenek.
Emberré válásunkhoz azon
ban nem csak ismeretekre és
tudásra van szükség. A tudás
mellett megfelelő m agatartásra
is szükség van ahhoz, hogy a
reánk váró feladatokat jól meg
tudjuk oldani. Ennek a helyes

emberi m agatartásnak, azaz
egyéniségünknek a kialakulása
is jórészt az iskolában, illetve
iskolába járásunk évei alatt tör
ténik. Az iskolában szokunk
hozzá például, hogy a feladatok
teljesítéséhez komolyan kell
venni a munkát. Aki diák korá
ban komolyan veszi a tanulást,
az majd a munkáját is szeretni
fogja. Sok derékba tört és bol
dogtalan élet arra vezethető
vissza, hogy az iskolában meg
szokott lazsáló életstíluson ké
sőbb már nagyon nehezen le
het változtani.
Az iskolában tanuljuk meg az
emberekhez való kapcsolataink
első lépéseit is. Itt tanuljuk meg,
hogyan kell alkalmazkodni a
rendhez, tanítóinkhoz és társa
inkhoz. Erre az életben is nagy
szükségünk lesz. Az emberek
hez való alkalmazkodásnak
legfontosabb szabálya az, hogy
mindent kövessünk el azért,
hogy a körülöttünk élőknek
örömet szerezzünk. Aki már is
kolás korában megszokja azt,
hogy mindig figyelembe veszi a
másik véleményét és érdekét, az
az életben és a munkahelyén is
fog tudni alkalmazkodni csa
ládjához, munkatársaihoz és
így kiegyensúlyozott, boldog
élete lesz.
Az iskolai társas kapcsola
toknak azonban veszélyei is le
hetnek. Amilyen hasznos a jó
baráti kapcsolat, olyan veszé
lyes lehet, ha rossz baráti társa
ságba keveredünk. Ettől a ve
szélytől pedig csak az tud ben
nünket megmenteni, ha állan
dóan figyelünk arra, mi a jó és
mi a rossz. Erre elsősorban lelki
ismeretünk szava figyelmeztet,
de még konkrétabb eligazítást
kapunk, ha figyelünk szüléink
és tanítóink intéseire és nem
utolsósorban Isten igéjére. így
nemcsak mi magunk tarthatjuk
távol m agunkat a rossztól, ha
nem társainknak is segíthetünk
a helyes út m egtalálásában.
Az új tanévet elkezdő kis és
nagy diákoknak egyaránt azt
kívánjuk, hogy az idei tanév em
berré válásuknak áldott szaka
sza legyen.
Selmeczi János

Átnősz 6,1-7

KI T SZOLGÁLUNK?
„Csak egy napig tudnák meg a többi népek, hogy mit jelent
kiválasztott népnek lenni.” Kétségtelen, hogy választott nép
ként Isten szolgálatában állni sosem volt könnyű. Isten csak
azok számára biztosította közelségének kiváltságát, akik ké
szek voltak minden körülmények között akaratának megélé
sére és képviseletére. Akik nem, azok számára a kiválasztás
nem kiváltság, hanem teher.
Izrael történelmében a kiválasztottság tudatának hamis
értelmezése már É^Kr. é.-i 8. században akut tényként szemlél
hető, amikor a „legkiválóbb nép előkelői”, az udvari tisztvise
lők, sikeres kereskedők, birtokosok, vagyis az uralkodó társa
dalmi kisebbség nem a népet szolgálta, hanem kevélyen és
erőszakosan uralkodott felette. A még jelentős politikai, gaz
dasági és hadászati potenciállal rendelkező ország „előkelői”
erkölcsi felelősség hiányában megásták Eszak-Izrael sírját.
Ámósz próféta az „elefántcsont ágyakon heverészőket” a
környező országok történelmi példáin keresztül akarja kizök
kenteni a gondtalan jólét hamis biztonságérzetéből., Ezék a
példák - noha a szomszédban következtek be - távolinak
tűnnek. Pedig már csak egy pár évtized választja el Samáriát
a prófécia beteljesedésétől. Kr. e. 722-ben az asszír hadak
végleg megszüntetik Észak-Izrael önálló állami létét.
A történelem az élet tanítómestere. Ahogy Izrael sem tudta
betölteni maradéktalanul küldetését az emberiség történelmé
ben, mert a vezetők nem a népet szolgálták, hanem saját
érdekeiket, úgy a próféciától napjainkig eltelt évezredek alatt
hány világbirodalom és társadalmi rendszer hullott szét és
bukott meg, mert a hatalom gyakorlói hatalmukat nem a nép
szolgálatába állították, amely hatalommal ruházta fel őket,
hanem önmaguk céljaira fordították.
Az igéből az is nyilvánvaló és évezredeken át napjainkig
igaz, hogy Isten nem mond igánt hamis és becstelen úton
szerzett anyagi javakra, nyílt kizsákmányolásra vagy „fehérkesztyűs” bűnökre. Isten még a becsületesen szerzett anyagi
javakra sem mond igent, ha azokkal nem embertársaink javát
is szolgáljuk. A próféta eredeti foglalkozása szerint nem volt
szegény ember, Jézus sem „dicsőítette” a szegénységet, de
megengedhetetlennek tartották azt, hogy míg egyesek dúskál
nak a javakban, addig másoknak a napi betevő falat megszer
zése hihetetlen nehézségeket okozzon.
Az emberiséget manapság megosztó problémák sem csak
politikai, társadalmi, gazdasági stb. jellegűek. A világ feloszt
ható - társadalmi berendezkedéstől függetlenül - gazdag
Északra és szegény Délre. Ez a tény joggal vádolja a fehérbőrű
keresztyénséget is. Ez a személytelen vád erősödött fel és talált
személyes visszhangra Schweitzer Albert szívében. O Afriká
ba ment sebeket kötözni, könnyeket tömlői és ,vigasztalni, az
albán Teréz szerzetesnő pedig Calkuttába.
Sokan azt gondolják, hogy az ember értékét az általa birto
kolt javak nagysága határozza meg. A javakért folytatott
harcban végül azok uralják életünket, álmainkat. Beivódnak
sejtjeinkbe és nem hagynak nyugodni. Hajtanak, mint ahogy
az asszír katonák hajtották Izrael előkelőit a deportálás ide
jén. Az elöljárókból elölhajtott rabszolgák, magukat kiszol
gáltatokból kiszolgáltatottak lettek. A prófécia beteljesedett.
Az anyagi javak által szíjra fűzött rabszolgák lehetünk
akkor, ha nem az Urat szolgáljuk. „Senki sem szolgálhat két
Úrnak: nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”
A mammon (vagyon) azért hamis, mert uralkodik felettünk
és végül, amikor a legnagyobb segítségre lenne szükségünk,
akkor becsap, mert hatalma korlátozott. De korlátlan az Úr
hatalma!
Kalácska Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk ismered természetünk gyengeségét, ragaszkodunk a múlandó
javakhoz, pedig igazi kincsünk az evangélium. Az anyagi javak szeretetétől szabadíts meg minket, hogy tudjunk Téged osztatlan szívvel követ
ni és javainkkal másoknak szolgálni. Ámen.

Reviczky Ádám:

Vesztett háborúk, megnyert csaták
Nemzedékek összetartozásá
nak jele, ha a fiú állít emléket
az apának. Jelen esetben bajo
san is tehette volna más, hiszen
40 esztendőn át a feledés fátyla
borult az apára, s ezért a leg
alaposabb kutató sem tárhatta
volna fel ilyen pontossággal a
tényeket, mint tette ezt Revicz
ky Ádám, aki 1943-ban már
felnőtt volt, fiatal katona, mű
szaki tiszt, apjának bajtársa,
kollégája, barátja is egyben.
Ám nemcsak azt mondta el,
amit ő maga tudott, hanem do
kumentum-kötetet állított öszsze: könyvének mintegy felét az
egykori munkaszolgálatosok
levelei teszik ki, akik a nagybá
nyai évekről és akkori parancs
nokukról, Reviczky Imréről
nyilatkoznak. Róla szólva egy
becsengenek a hála és dicséret
szavai, ám a többi dolgokat
(dátumokat, neveket, esemé
nyeket) olykor különféle mó
don tükrözted a szubjektív me
mória (pszichológiai szem
pontból is érdekes a többféle

emlékezet tükröztető játéka), szolgálatos zászlóalj parancs
ám a kor megismeréséhez nokának, De itt kezdődik a
mindezzel együtt gazdag for missziója. Nagybányát ettől
rást ad a Magvető Kiadó Té kezdve „Reviczky szanatóri
nyek és Tanúk sorozatában umnak” nevezik, mert híre ter
megjelent kötet.
jed, hogy ott emberséges bá
Maga Reviczky Imre a törté násmód, tisztességes ellátás
nelemnek azok közé a hősei várja a munkaszolgálatosokat.
közé tartozik, akik egy gyűlö Intézkedései miatt nem kellett
lettel fertőzött korszakban jár leváltástól tartania, mert mű
ták útjukat a humanitás és a ködése egybeesett Nagybaconi
szeretet szolgálatában. Saját Nagy Vilmos honvédelmi mi
sorsa is küzdelmes sors, mint niszterségével, aki határozott
szokott lenni azoké, akik má utasitásokkal igyekezett a
sok terheit veszik a vállukra. munkaszolgálatosok helyzetén
Az első világháború sokszoro enyhíteni. Csakhogy Reviczky
san kitüntetett katonája, de a nagy tetteinek ideje akkor jött
másodikból
visszarendelik, el, amikor Nagy Vilmos már
mint „alkalmatlant”. (Meg rég nem volt miniszter, ő pedig
szállásra, partizánvadászatra felső védelemre már végképp
valóban alkalmatlan lehetett.) nem számíthatott.
1919-ben, a cseh csapatokkal
Míg korábban leszerelte,
folytatott harcok idején szülő akit csak lehetett, 44 tavaszától
falujából, Bánóc községből 15 kezdve kisfiútól a roskatag ag
éves menyasszonya menti ki. gastyánig mindenkit behívott,
Katonai karrierje 1942-ben hogy ily módon legalább a fér
kettétörik, s amolyan „mellék- fiakat mentse a deportálástól.
vágányra tolják”, amikor meg Védenceit védte, óvta, együtt
teszik a nagybányai munka tartotta, majd Nagybánya ki

ürítésekor az erdőbe küldte
őket, hogy elrejtőzzenek, majd
átmenjenek a szovjet csapatok
hoz. Ily módon sok ezer ember
életét mentette meg, mit sem
törődve a saját további sorsá
val. Őt elfogták a nyilasok,
Sopronkőhidára vitték, onnan
megszökött, két front között
megpihent egy dunántúli ház
ban, harcoló katonák rálőttek,
de ő a golyónál sebesebben ug
rott ki egy ablakon, nem keres
ték, civilruhát szerzett, és viszszagyalogolt Budapestre.
Vakmerőén bátor, talpra
esetten ügyes katona, melegszí
vű ember volt Reviczky Imre,
portréját így rajzolták meg az
emlékezők. Erős lélekkel visel
te további sorsát is és csak köz
vetlenül korai halála előtt,
1957-ben ismerték el érdemeit.
Akárcsak Sztehlo Gábor, ő is
emlékfát kapott Jeruzsálemben
az Igazak Ligetében, Nagybá
nya környékén és Erdélyben
pedig valóságos kultusz őrzi
emlékét.
Bozóky Éva

Ifjúság a soproni
gyülekezetben
Sopron ma is diákváros.
Most tanév végén különösen
nyüzsög, pezsdül, hangos a
fiatalok hangjától a belváros,
melyből a gimnáziumok és
más iskolák diákjai nemcsak
vidáman kirándulnak, hanem
komolyan ballagnak. Az
érettségizők, egyetemisták elmélyülten készülnek a szám
adásra. Jelentkezik így gyak
ran az ellenvetés: nincsen ide
je a mai ifjúságnak a sokirá
nyú lekötöttsége miatt külön
gyülekezeti-ifjúsági alkalma
kon is még részt venni. Mi a
helyzet a soproni gyülekezet
ben? M u n k a f o ly ik és ez nem
látványosságra törekvő és
nem létszám-bővülésben fel

megérintett fiatal mérhetetlen
„tőkéje” és előrelendítő „mo
torja” lehet a gyülekezetnek.
Akkor is, ha csak egy p ár fia
talra lehet építenünk egy-egy
szolgálati ágban.
- Szeretetvendégség folyik.
Van fiatal, aki szaval és van,
aki gitárkísérettel énekel.
Csak ketten vannak. De felra
gyognak az idősek szemei:
vannak szolgáló fiatalok...
- Múzeumi kiállítás meg
nyitóján felhangzik a fuvola
hangja, fiatalok szolgálatá
val....
- Győrbe készülnek: meg
látogatják a Szeretetházat,
visznek süteményt, meg erre a
célra adott perselyeket, de egy

mérhető munka. Két csoport
ban folyik hetente egy-egy al
kalommal: a megkonfirmál
tak csoportjában és a felnőtt
fiatalok között. Nem szóra
koztató együttlétek, hanem
igei alkalmak, ahol a követke
ző vasárnap igéjét beszéljük
meg, vagy a fnaguk javasolt,
problémáik megoldását segí
tő igék kerülnek elő, amikor
a bevezető mondanivalóra
felváltva vállalkoznak a na
gyobbak. Ö römöt vált ki az
ifjúsági csendesnap, melybe
más gyülekezetből érkező
evangélikus fiatalok is bekap
csolódnak. Nagy lendületet
ad a fiatalok közti m unkában
a nyári gyenesdiási ifjúsági
konferencia, melyen eddig
minden évben vettek részt
gyülekezetünkből, idén is ké
szülnek. Ők az ifjúsági munka
alappillérei.

rövid m űsort is az ott lakók
nak.
- Jöjjetek, menjünk Szent
este előtt a helyi Szociális
O tthonba... És istentisztelet
közben énekelnek, gitároz
nak, verset m ondanak. Felmelegszik a „fázós” öregek
szíve a fiatalok meleg szolgá
latától.
- Az évközi szorgalmasak
jutalom kirándulásra mehet
nek. Igaz, hogy csak két nap
ra. De jó a Balatonban füröd
ni és a szárszói parton még
istentiszteleten is részt venni.
Vannak, akik máshol üdül
nek és egy kis szórványgyüle
kezet vendégszeretetében „fé
rődnek” meg.
- A nyári konferenciáról
megjöttek a tanévnyitó szeretetvendégségen beszámolnak,
énekeket tanítanak, lelkesíte
nek. Arccal és örömmel az új
tanévnek...
- Tanévzáró kirándulás.
Irány: a Lőverek! Akadályok
leküzdése, megfejtések: a Bib
liához, gyülekezetünk és egy
házunk életéhez kapcsolódó
an. A megkonfirmált nagyob
bak kézen fogják a kicsinye
ket. Végcél a lő veri üdülőnk
kertje, ahol kiértékelés, ju ta 
lomosztás, tábortűz, szalon
nasütés, áhítat zárja a „ki
adós” délutánt.
Még a kezdetnél tartunk.
De ha párosul a kicsiny kez
dethez a pótolhatatlan „mustármagnyi” hit, akkor meg le
het mozdítani a közömbösség
hegyeit, céltalan fiatal életek
nek célt lehet adni, kábítószer
rabjainak Krisztustól kapott
szabadulást...

G yü lekezetben f o ly ó m un
k a . Ez azt jelenti, hogy első

sorban azokra építünk, akik
meg vannak keresztelve és
konfirmálva.
Az ifjúsági
m unka csak erre az alapvetés
re épülhet, hogy tudatos hit
ben, mint meggyőződéses
evangélikus fiatalok éljenek,
mert enélkül elmosódó, part
talan, elfolyó lesz a hitük és
egyházuk iránti hűtlenségbe
süllyed, noha ezt vallották a
konfirmáción: „Vallom az
evangélikus keresztyén egy
ház tiszta és igaz tanítását és
hozzá hűséggel ragaszko
dom.”
S zo lg á la tra fe lk é s zíté s fo
lyik, hogy lássák a feladato
k at és felelősén cselekedjenek.
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a Krisztus szeretetétől

Szimon János
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A ki k e r e s z ty é n , a n n a k s z e r v e s e n a szó ló ié b ó l, K risztu sb ó l kell
s z ü le tn ie é s sa rja d n ia . M ikor m e g k e r e s z te ln e k , va g y a z e v a n g é Horn m eg térít, a k k o r a S z e n tlé le k v e s z k e z é b e , m in t a g y a g o t s új
te r e m tm é n y t g y ú r b e lő le m . M á s é r te lm e t s s z iv e t ad, a z a z Isten
ig a z is m e r e té t s k e g y e lm é b e n va ló s z lv b é li b izo d a lm á t. R ö vid en :
m e g ú ju l é s m e g v á lto zik s z ív e m alapja é s talaja, ú g y h o g y ú j h a j
tá s s á vá lo m , m e r t K risztu sb a va g y o k ü lte tv e s b e lő le n ö v ö k ki.
M ert s z e n ts é g e m , ig a zsá g o m é s tiszta sá g o m n e m m a g a m b ó l
sa rja d , n e m is m a g a m b ó l él, h a n e m e g y e d ü l K risztu sb ó l, a k ib e n
h ite m m e l g y ö k e r e z e m , a m ik é p p e n a n e d v a tő kéb ő l a v e s s z ő k b e
á ra d é s íg y m o stm á r h o z z á h a so n u lo k , fe lv e s z e m tu la jd o n sá g á t
s k e tte n e g y te r m é s z e tü lé n y e k va g yu n k. Á ltala g y ü m ö lc sö t is ter
m e k , a m e ly n e m e n y é m , h a n e m a szó ló tó é .
LUTHER
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Szürke ég alatt, csendesen hulló
esőben kezdődött augusztus 24-én
reggel a rigai nagy evangélikus
ünnep az Ú j Szent
Gertrud-templomban. Svéd, finn,
m agyar, észt és litván egyházi
vezetők színpom pás menetben
kísérték - m integy száz lett
evangélikus lelkész sorfala és
a csaknem három ezres hívősereg
között a hatalm as templom oltára
elé a L ett Evangélikus Egyház
m egválasztott új érsekét, E riks
M esters lelkészt. T izenöt évig
lelkész volt Rigában. M érnöki
pályáról lépett az egyházi
szolgálatba. M o st hatvan éves.
N egyed ik a lett evangélikus
érsekek sorában.

ÁRA: 5,50 Ft

\ __________________________________________________________)

Evangélikus érsekavatás Rigában

Egyházi küldöttségek a rigai érsekavatáson (balról jobbra): Kalvanas litván püspök, Hiisjervi észt prépost,
Nagy püspök, Stálsett LVSZ-főtitkár, Grönvik igazgató és Kortekangas püspök Finnországból, Sundby
ny. svéd érsek, Mesters új lett érsek, Filaret és Leonid ortodox metropoüták, Cakulis rigai római katolikus
püspök.

Az érsekavatás
négyórás istentisztelet és ünnep
ség keretében történt. Az a v atá
si szertartást O lo f Sundby ny.
svéd érsek vezette, Kortekangas
finn püspök, Stálsett LVSZfőtitkár, e sorok írója és Kalva
nas litván püspök részvételével.
K özös kézrátétellel áldottuk
meg a lett evangélikusok új veze
tőjét, aki sorban k a p ta meg az
érseki tisztség külső jeleit: a p a
lástot, a p ászto rb o to t és az érse
ki m itrát. M egragadó volt a lett
lelkészek közös úrvacsora vétele
az új érsekkel, köztük nyolcvan
nyolcvanöt éves, még szolgáló
lelkészekkel, fiatalokkal és női
lelkészekkel.

Az avatási szertartást követő
hivatalos köszöntések során á svéd, a finn egyházak és a
L utheránus
Világszövetség
képviselői u tán - adtam át egy
házunk és dr. Káldy Zoltán
püspök, LV SZ-elnök testvéri
áldáskívánását. M egemlékez
tem dr. Janis M atulis, az érsek
előd, egyházunk melegszívű
b a rátja és teológiai tiszteletbeli
dok to ra, szolgálatáról. Kifejez
tem rem énységünket, hogy a
testvéri kapcsolatok az új érsek
szolgálata alatt is folytatód
nak. Ezután - Pimen p átriárk a
nevében - Filaret m etropolita,
az O rosz O rtodox Egyház kül
ügyi
hivatalának
vezetője,
m ajd Leonid rigai m etropolita,

az örm ény és grúz ortodox egy
házak képviselői, a rigai róm ai
katolikus püspök, és a lett b ap 
tista és adventista egyházak ve
zetői kérték az új érsekre Isten
áldását. Ezután több m int egy
órán á t vonultak el az oltár
előtt a lett gyülekezetek kül
döttségei, lelkészeikkel és világi

vezetőikkel,
virágokkal
és
ajándékokkal halm ozva el az új
érseket.
A Lett Evangélikus Egyház
a legnagyobb a három baltiku
mi szovjet köztársaság evangé
likus egyházai között. A LVSZ

így kezdődött
Az Úr, aki nehéz
az európai
helyzetben mindig
keresztyénség tanúja mellé állt
- hol tart ma?

statisztikai adatai szerint ebben
az egyházban 350 ezer evangé
likus él, több m int 200 gyüleke
zetben, 98 lelkész szolgálatával.
A lutheri reformáció m ár 1524ben elérte Rigát. Az első lett
evangélikus lelkész felszentelé
séről 1648-ban volt híradás. Az
ellenreformáció itt is megnehezitette m últjukat. A II. világhá
ború után újraszerveződött a
Lett Evangélikus Egyház Turs
érsek vezetése alatt, akit 1968ban M atulis érsek követett a
szolgálatban, ez év tavaszáig.
A lett evangélikusok régi, tö r
ténelmi kapcsolatban álltak a
svéd és finn evangélikusokkal,
és természetesen a szomszédos
észt és litván egyházakkal. Az
I. világháború után Söder biom
svéd érsek szentelte föl az első
lett érseket. Ez a tradíció foly
tató d o tt m ost is, Sundby ny.
érsek szolgálatával. M agyar
egyházunkat m int a svéd és
finn egyházak mellett a harm a
dik testvéri egyházat emleget
ték m indig az ünnepségek so
rán. K érték, hogy az evangé
lium és a befejező ároni áldás
m agyar nyelven is hangozzék
az oltár elől az érsekavató is
tentiszteleten.
A Lett Evangélikus Egyház
létszám ra a legnagyobb egyház
a kis Lett K öztársaságban. Jó
volt látni a fehér hajú, ősz lel
készek mellett a fiatal lelkészek
sorát, a női lelkészeket és a vi
lági egyházi vezetők és hívők
nagy tömegét. Az egyházi élet

szállóban voltak elhelyezve. Az
érsekavatás színhelye, az Új
Szent G ertrud-tem plom , a leg
nagyobb Riga evangélikus
templomai között: a többiek
nem tudták volna befogadni a
hívők tömegét. K ét és fél-há
romezer hívő szorongott a h a
talmas tem plom lomb- és vi
rágdísszel borított falai között.
A négyórás érsekavató istentisztelet után este újabb több
órás istentisztelet következett,
ugyancsak zsúfolt tem plom 
ban. Az egyházszeretet és az
evangélikus hitükhöz való hű
ség szám talan jelével találkoz
tunk, végig a kétnapos ünnep
ségek alatt.
A m ásodik napon, hétfőn, a
külföldi egyházi delegációk a
Lett Evangélikus Egyház lelké, szeivel találkoztak. Stálsett fő
titkár a Lutheránus Világszö
vetségről, a svéd, a finn és a
m agyar vendégek a saját egy
házaik mai életéről tarto ttak
előadásokat, válaszoltak a lel
készek kérdéseire. D élután az
új érsekkel egy Riga közelében
fekvő tengerparti üdülőhely,
Saulkrasti gyülekezetében és
szép evangélikus tem plom ában
tettünk látogatást. Fiatal lel
késznő vezeti a gyülekezetei; a
gyülekezeti énekkar - a lelkész
nő vezényletével - egyházi
énekszám okkal
köszöntötte,
m ajd megvendégelte a vendé
geket. Az esti rigai búcsúvacso
rán részt vettek a lett egyház
vezető lelkészei mellett a Lett
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Az érsekavatás színhelye: a rigai evangélikus Új Szent Gertrud-templom

Az ezredes „meg akarta tudni a
valóságot” és ezért elrendelte az
egész zsidó nagytanács és köztük a
főpapok összehívását Pál kihallga
tására. Alapjában igaza volt, mert
ez volt a rendelkezésére álló legma
gasabb szintű testület, amelyre úgy
kellett tekintenie, mint a zsidóság
hivatalos képviseletére. Ha 6, az
idegen, valakitől elvárhatta az
igazság megállapítását, akkor az
csakugyan a nagytanács lett volna,
ha hivatása magaslatán áll. Azt
azonban nem tudta az ezredes,
hogy a nagytanács Jézus apostola
ügyében nem képes tárgyilagos ál
lásfoglalásra.
Ez az elfogultság pillanatok
alatt kiderült. Pál első mondata:
„én teljesen jó lelkiismerettel szol
gáltam Istennek, mind e mai na
pig” úgy felháborította Anániás
főpapot, hogy megparancsolta
körülötte álló szolgáinak: üssék
arcon Pált. Pál újra az az ember,
aki előző nap római polgárságára
hivatkozva kerülte el a korbácsot.
Most is azonnal tiltakozik: a pa
rancs törvényellenes! Bár e köz
ben maga is vét, mert „meszelt
fal”-nak nevezi a főpapot, tudat
lanságára való hivatkozását tudo
másul veszik és az arculütés elma
rad. Másodszorra már fel kell
tennünk a kérdést az apostol ma
gatartása kapcsán: a velünk
szemben készülődő törvénytelen
ség ellen szabad-e ilyen páli mó
don védekezni? Hasonló helyzet
ben Jézus csak azért szólt utólag,
mert az arculütés váratlanul jött:
„Ha rosszat mondtam, bizonyítsd
be, hogy rossz volt, ha pedig jót

mondtam, miért ütsz?” (Ján
18,23).
Pál még tovább ment a védeke
zésben. Megpróbálta a nagytanács
egy részét a maga oldalára állítani,
és ez teljes mértékben sikerült neki.
Farizeus voltára hivatkozik és a
feltámadott Jézus apostolaként a
vele szemben támadt dühös ellen
ségeskedés gyökerére mutat rá: „a
halottak reménysége és feltámadá
sa miatt vádolnak engem”. Erre
olyan heves vita tört ki a nagyta
nács farizeus és szadduceus tagjai
között (a szadduceusok tagadták a
feltámadást!), hogy az ezredes
jobbnak látta, ha Pált újra vissza
viteti a várba, biztonságos őrizet
be.
Nem így van-e sokszor, hogy a
keresztyének bizonyos dolgokban
azonos állásponton vannak a nem
keresztyénekkel. Merünk hivat
kozni rá? Több az ilyen meggyőző
désbeli találkozás, mint gondol
nánk. Élessé váló helyzetekben
merünk-e hivatkozni egyezéseink
re?! Isten nem az elszigetelődésün
ket akarja. A következő éjszaka
„odaállott mellé az Úr” - így
mondja az ige. De ez az éjszakai
csendben bekövetkező megnyug
tatás csak kifejezése volt annak,
ami elfogatása óta a szenvedélye
sen tomboló tömeg között, leszíjazottan, a főpapi tanács előtti ügyes
érvelésben érezhető volt. Jézus Pált
nem hagyta magára. Elhangzik a
számunkra is olyan sokszor szív
szorongva várt biztatás: Bízzál, én
veled vagyok, az én akaratom tel
jesül.
Tekus Ottó

A rigai óváros tornyai, a Daugava partján

irányítását az érsekkel együtt a
konzisztórium (egyháztanács)
végzi. Az észt és litván evangé
likus egyházzal együtt a lett
evangélikusok részt vesznek a
nemzetközi egyházi szerveze
tek - köztük a L utheránus Vi
lágszövetség - m unkájában.
M esters érsek is részt vesz az
európai egyházak közeli nagy
gyűlésén Skóciában.
Riga történelmi templomtornyai
a nyolcszázezres lett főváros
jelképei, a hatalm as Daugavafolyam és a Balti-tenger p a rt
ján. A gyönyörű, történelm i
óváros körül m a hatalm as, m o
dern városnegyedek nyújtóz
nak. Az egyházi delegációk egy
huszonhat emeletes, m odem

K öztársaság állami vezetője és
a világi sajtó képviselői is.
Régi barátság erősödött és új
baráti szálak szövődtek ezen a
két napon a Balti-tenger p a rt
ján. H add fejezzem be ezt a be
szám olót egy m egragadó él
ménnyel. A m ikor a beiktatóavató istentisztelet után Stál
sett főtitkárral kiléptünk a
tem plom kapun, a hulló esőben
három , tízéves körüli kisgyer- f
mek jö tt felénk és szégyenlős '
arccal egy-egy zöld alm át nyúj
to ttak át a messziről jö tt vendé
geknek. Nem tudtak megszólí
tani m inket, de a szívük szeretetét éreztük a kis ajándék m ö
gött - és a lett evangélikus test
vér-egyház szívét és szeretetét is.
Dr. Nagy Gyula
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„Minden gondotokat hagyjátok őrá, mert neki

gondja van rátok.” IPt 5,7.
VASÁRNAP - „Akit nekem ad az Atya, az mind
énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem
küldöm el magamtól.” - Jn 6,37 (Zsolt 36,8 - Mt
6,25-34 - Zsolt 75) Ki tudná összeszámolni hány
testvérünk megy ma templomba, Isten házába, Jé
zus közelébe? Igében és szentségekben hányán újul
nak meg? Milyen áldás, hogy Jézus mindig vár min
ket, s mi bármikor mehetünk hozzá!
Hétfői - „Egykor sötétség voltatok, most azonban
világosság vagytok az Úrban.” - Ef 5,8 (Bír 5,31 Lk 11,21-32 - Ám 7,1-9) Az egykor és most között
mindig történik valami, rendszerint változás. Igénk
ben a változás a megtérés eseménye. Egykor Isten
nélkül éltem, most már ismerem Őt. Közben talál
koztam Vele, s szembetűnő lett a változás, mint a
sötétség és a világosság hasonlata. Hogyan történhet
ez? Az Úrban!
KEDD - „Van pártfogónk az Atyánál az igaz Jézus
Knsztus.’r ÍJn 2,1 (Mai 3,2 - lKir 17,7 - 16 - Ám
7,10-17) Jó tudnunk, hogy Jézus nemcsak Jó Pász
tor, Mester, Szabadító, hanem Pártfogó is. Ő igaz,
ezért bízhatunk élő szavában, értünk könyörgő
imádságában. Érte szeret minket az Isten!
S2ERDA - „Jézus igy szólt a szolgáknak: Ha engem
kerestek, engedjétek ezeket elmenni! így kellett be
teljesednie annak az igének, amelyet mondott: „Aki
ket nekem adtál, azok közül nem vesztettem el sen
kit.” - Jn 18,8-9 (2Sám 22,2 - lTim 6,^-1 la - Ám
8,1-3; 9,1-6) Jézus számon tart minket. Még elfogatása idején is a tanítványaival törődött, az ő megma
radásuk volt a fontos. Igénk erősít ma minket, ma
radjunk Vele közösségben, így nem veszünk el!
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Deák tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly,
de. II. (úrv.) Pintér .Károly, du. 6. (családi)
Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de. II.
CSÜTÖRTÖK - Isten gazdag lévén irgalomban, élet
(úrv.) Muotag Andomé, du. 6. Muntag An
re keltett, hogy megmutassa az eljövendő világban
dorne. Dózsa György út 7. de. fél 9. (úrv.)
Az LVSZ Végrehajtó Bizottsága
kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk
Muntag Andomé. Üllői út 24. de. fél ll.
Skandináviában
Kertész
Géza.
Karácsony
Sándor
u.
31-33.
való jóságból Krisztus Jézusban.” Ef 2,5-7 - (Jer
A Lutheránus Világszövetség Végre
de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9.
31,20 - Lk 17,5-6 - Ám 8,4—12) Pál apostol saját
(szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (ma
hajtó Bizottsága 1987. évi ülését július
gyar, úrv.) Kertész Géza. Thaly Kálmán u.
életén tapasztalta meg Isten mérhetetlen irgalmát.
7-15-ig Dániában tartja. Ezt megelő
28. de. II. (úrv.) Rédey Pál. Kőbánya de. 10.
zően részt vesz a Világszövetség meg
Ő, aki átélte a „pálfordulást” sohasem felejtette el
(úrv.) Vető Béla. Vajda Péter u. 33. de. fél 12.
alapításának
negyvenéves évfordulója
honnan jött és hová ért el az Atya jóságából. Életre
(úrv.) Vető Béla. Zugló de. II. (úrv.) SzabóLundban (Svédország) tar
kelni = megújulni, felfrissülni, új reménységgel] né Mátrai Marianna. Kerepesi út 69. de. 8. alkalmából
tandó -június 30-július 6-ig - ünnepsé
Szabóné Mátrai Marianna. Gyarmat u. 14.
menni tovább - ma is lehet Jézusban!
gén.
de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna. Kas
PÉNTEK - „Isten világosítsa meg lelki szemeteket, I sák Lajos u. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András,
100 éves a lutheránus egyház
hogy meglássátok: milyen mérhetetlenül nagy az ŐI du. 4. szeretetvendégség. Vád út 129. de.
negyed 10. (úrv.) Reuss András. Frangepán
Pápua-Uj-Guineában
hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának] u. 43. de. 8. Reuss András. Üjpest de. 10.
A
Pápua-új-guineai
evangélikusezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban.” - Ef | Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné
lutheránus egyház a közelmúltban ün
Nagy
Erzsébet.
Soroksár-Újtelep
de.
fél
9.
1,18-19-20. (5Móz 3,24 - IThessz 2,9-12 - Ám]
Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10.
nepelte 100 éves fennállását. Az ünnep
9,7í—
15) Új látásmód kell ahhoz, hogy az emberi (úrv.) Győri János Sámuel. Pesdőrinc- ségeken részt vett a Lutheránus Világfelismerje latén gazdag munkáját Jézusban. Ezt kéri | Szemere-telep de. háromnegyed 8. (úrv.) szövetség egyik alelnöke, Susannah TeGyőri János Sámuel. Kispest de. 10. Bonnyai
lewoda (Libéria, Afrika) és dr. Gunnar
Pál ap. is az efezusi gyülekezetnek, s ezért imádkoz-1 Sándor,
du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest
hatunk mi is naponta. Isten tud igazán megvilágosí-1 Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestúj Stálsett főtitkár is. A Világszövetség
hattagú küldöttsége a világ 104 evangé
tani minket, mert ő hatalmas, s mindent megtett] hely de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagy likus egyháznak közösségét képviseli a
templom de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmi
értünk Jézusban.
Pápua-új-guineai egyházzal, amely né
hály de. 10. Mátyásiöld de. 9. Szalay Tamás.
metországi missziók munkájának gyü
SZOMBAT».- „Amikor eljött az idők teljessége, Is- 1 Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa
ten elküldte Fiát, aki asszonytól született a tör-1 de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. (úrv.) mölcse s most önálló egyház 550 000
Kosa László. Rákoscsaba de. 9. Inotay Le
vénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket] hel. Rákosliget de. 11. (úrv.) Inotay Lehel. taggal.
LWI - g megváltsa, hogy Isten Fiaivá legyünk.” - Gál 4,4-51 Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.) Kosa
László.
(Jer 33,9 - 2Thessz 3,6-13 - Hős 1,1-9) Történetil
A finn ortodox egyház híreiből
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
tény, hogy Jézus itt járt ezen a világon. Született, | lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik
A finn ortodox egyház valamói ko
mint mi, élt a mindennapi törvényszerűségek kö -| Imre, du. 6. (úrv.) Madocsai Miklós. Toroc- lostorában Paavali érsek arhimandríta
kó tér de. fél 9. (úrv.) Szebik Imre. Óbuda de.
zött, mint mi is. Vele azonban teremtő Atyánk] 10. (úrv.) Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos címmel tüntette ki Panteleimon igumegmutatta, hogy nemcsak ebből áll az élet, h a -| u. 11. de. 9., de. 11., du. fél 7. Modori u. de. ment, a kolostor vezetőjét és Ambro
fél 10. Pesthidegkút de. fel 11. Kelenföld de.
nem van végső reménységünk is, mely Isten Fiává
8. Missura Tibor, de. fél 10. (családi) Missualakít minket.
ra Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor, du. 6.
Scholz László. Németvölgyi út 138. de. 9.
Némethné Tóth Ildikó
Scholz László. Kelenvölgy de. 9. (úrv.) Rőzse
István. Budafok de. II. (úrv.) Rőzse István.
Csillaghegy de. fél 10. Benkö Béla. Csepel de.
Örömmel értesítjük, hogy
]fél 11. Mezősi György.

M olnár Barna

M iska
Gyermekkoromat erdőben él süvölvényeket látta birkózni,
tem le. Ha kiléptem az ajtón, lökdösődni, játszani. Egy volt
erdei fenyők sötétzöld tülevelei csak közöttük, amelyik mindig
borultak fölém olyan sűrűn, a szélére szorult. Életrevaló,
hogy a völgy fö lö tt úszó fehér fürge kis jószág volt, de vala
gomolyfelhők pamacsait is csak hogy kisebbre sikerült a többi
itt-ott pillantottam meg csipkés nél. M ikor pedig eljött a szopta
keretükben. Távolabb lombos tás ideje, akármelyik emlőhöz
erdő tölgy-, gyertyán- és bükk bújt oda, valamelyik testvére is
fá i suttogták egymásnak izgal pont azt szemelte k i magának.
mas titkaikat.
Szegény pára mindig éhen ma
M ikor a szélső bokrok közé radt. Kárpótlásul azután kapott
léptem, az ágak alatt rovarok egy kis lábast, és abba naponta
után kutató kis cinke bizalma többször is friss tehéntejet. M eg
san közölte velem, hogy: Nincs! is látszott rajta hamarosan!
Nincs! Itt sincs! Gombostűfejnyi Utolérte a testvéreit, s azok
fekete szeméből pajtásnak kijá ugyancsak meggondolták, hogy
ró szeretet sugárzott felém , de kitúrják öt maguk közül.
szigorúan csattant az ághegyröl
Közben azonban úgy kézhez
a gébics hangja: Csitt! Csitt! - szokott, hogy jobban szeretett
M it tehettünk hát? Csendben velünk játszani, mint a testvérei
néztük egymást, míg beljebb, vel. Kedvenc játéka volt a bú
egy f a csúcsán, meg nem szólalt jócska. Meglapult egy vödör,
a szarka: Gyere, gyere! Követ egy papsajtbokor, vagy a favá
tem, ahogy fáról fára, ágról ág gótoké mögött, és meg kellett
ra röppent előttem. Azután éles keresnünk. Ha megtaláltuk, fe l
rikoltás hasított az erdő csend visított örömében, és körülsza
jének nevezett szüntelen zson ladgált minket.
gásba: Itt jár! Jön már! Nevet is kapott: M iska. Hall
A szajkó volt. Riadóztatta az gatott is rá; ha hívtuk, előrohant
erdő minden állatát, hogy vi a bokrok közül, sokszor meg
gyázzanak, ember közeledik.
egyenesen a veteményes kertből,
Elszégyelltem magam az ahol turkálni szeretett. E z vetett
egész emberiség nevében. Hát véget kivételes szabadságának.
itt tartunk, hogy az erdő, mely Becsukták az ólba, testvérei kö
valaha nekünk is otthonunk zé, ahonnan csak velük együtt
volt, élelmet, védelmet adott, ma jöhetett ki, napi sétára, hancú
már így védekezik ellenünk?
rozásra.
A riadalom azonban hamar
Telt az idő, s a malacok sül
elült, mert felbúgott a sűrűből a dőkké váltak.
Egy napon Édesanyámnak
vadgalamb: Barátunk, bará
tunk.! - A nyuszik fü le megint valami dolga akadt a legköze
vigyázzba állt, a lomb rejtekéböl lebbi faluban. Együtt indultunk
özfejek kandikáltak elő, és a ebéd után a kétórás útnak, csak
tisztáson nemes fejé t lehajtlva úgy az erdőn át, mert úgy a leg
ropogtatta a jószagú fü vet egy rövidebb. A csapást sem követ
szarvas.
tük. Levágtuk a kanyarokat,
Hát így, ezektől tanultam én vadak taposta ösvényeken buj
természet és emberszeretetet kálva az aljnövényzet lombja
egy egész, háborúkkal és gyűlö között.
Talán félórányira lehettünk a
lettel, rombolással és építéssel,
bánattal és örömmel megrakott falutól, egy-egy nyiladékon át
már leláttunk a toronyra, s egy
életre.
Volt azonban egy szűkebb bi jótorkú kakas harci kiáltásának
rodalmam is: a gazdasági udvar. gyenge foszlányai átszűrődtek a
M int minden vidéki háztartás lombok muzsikáján. Éppen egy
ban akkoriban, m i is tartottunk erdei ér öntözte horhos tölgyek
tehenet, disznót, baromfit. Kel által beárnyékolt süppedő tala
lett, hiszen a legközelebbi bolt jó já t tapostuk. Vaddisznók ked
három kilométerre, a hentes velt dagonyázó helye az ilyen,
még messzebb volt. Egyszer az ott is hagyták a nyomaikat.
anyakocánk kilenc malacot f i  M ost azonban valahol a sűrűben
alt. Szinte káprázott az ember töltötték délutáni sziesztájukat,
szeme, ha az egy kupacban onnan elő nem jönnek alkonya
nyüzsgő, csíkos ruhás, eleven kis iig!
(
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sius atyát, a kolostor gazdasági vezető
jét. Arhimandarita Ambrosiust hazánk
ban is ismerik, hiszen fiatal evangélikus
lelkészként stipendiáns évet töltött ná
lunk és sok gyülekezetben megfordult
hazánkban. Akkor még Risto Jääskeläihen-nek hívták. Innen három évre
Cambridge-ba ment tanulmányait
folytatni. Ott érte az első komoly orto
dox hatás. De Finnországban még
evangélikus lelkészként működött,
majd főiskolai tanár lett Joensuuban.
Innen tért át az ortodox egyházba és
lett Ambrosius atya néven a valamói
kolostor tagja. Magyarul ma is igen jól
beszél és előszeretettel lát vendégül régi
barátokat Valamóban.
Az arhimandríta cím igen ritka és
megtisztelő cím a finn ortodox egyház
ban. A ma élők közül Johannes metropolita (a debreceni ref. teológia tiszte
letbeli doktora) kapta meg, s csak ami
óta Helsinki püspöke lett, nem hasz
nálja. Az orosz ortodox egyházban Pimen pátriárka ma is használja, mivel a
zagorski kolostor vezetője. Árhimandrita csak az lehet, aki kolostori szerze
tesként felszentelt lelkész. Arhimandrita Ambrosius mosolyogva jelezte, ami
kor megkérdezték, hogy ez a cim sem
miképpen nem előjog a püspökséghez.
A kitüntető címnek mi is nagyon
örülünk és viseléséhez Isten áldását kí
vánjuk.
K. E.

HAZAI ESEMÉNYEK
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Szótlanul, mélázva ballag
tunk egymás mögött. Élveztük a
tölgyerdő csersavas illatát, az
ezerhangú csendet, a páfrányok
ritmikus bólogatását.
És ezt a hangulatot törte meg
a hátunk mögül messziről, fe lcsörrenö avartaposás, ágcsapódás, gallyreccsenés zöreje. Kétségtelen, disznó já r mögöttünk.
Es a hangokból ítélve, felén k
tart... Megállva figyeltünk.
M ost már a mély szusszanásait
is hallottuk, ahogy meg-megállva az avar illat-titkait vallatja.
Közben
halk
röffenésekkel
nyugtázza megfigyelései ered
ményét. Azután hirtelen neki
iramodik, egyenesen felénk,
majd újra szaglászik. Eleiem
után kutató fia ta l állat lehet. A z
ilyen nem szokott támadni.
Azért Édesanyámat egy szikla
mögé állítom, magam az ösvé
nyen maradok, hogy jobban lás
sak, és ha közelebb ér, engem
vegyen észre. Biztosan meglepő
dik és elszalad. Ha nem, magam
után csalogatom, míg megunja a
fogócskát, vagy felgallyazok
egy fára, biztos távolban
Anyámtól. Feszülten figyelek.
Húszméternyire sincs, és még
nem vett észre. Várom meglepett riasztását, mely után vagy
ő ugrik el, vagy én, és kezdődik
a fogócska.
M ár csak tíz, tizenöt méterre
van, mikor megszólal. De nem
riaszt, hanem boldog röfögéssel
rohan felém ; már csapódnak
szét az ágak, és kibukkan M is
ka rózsaszínű orra, göndör, szőke sörtéje. Eszeveszett táncot
já r körülöttem, rohan Édes
anyámhoz, vissza hozzám, le
fe k szik elénk, röfögve, vinnyog
va dörgölődzik hozzánk. A k i
még nem látott őszinte örömöt
és túláradó boldogságot, az les
se meg az állatok meghitt per
ceit, és tanulja meg a nyelvüket.
További utunkon már hárman
voltunk. M iska el nem mozdult
mellőlünk, és vigyázott ránk.
Füle minden szokatlan neszre
tájolt, orra minden szagot elka
pott.
Estére értünk haza. Otthon
mindenki, mindenütt M iskát
kereste. Elindulásunk után jó
órával kiengedték őket fu tk á rozni, és azóta eltűnt. M ost
megjött velünk. N yom unkat kö 
vetve talált ránk. És m ost sem a
megkerülése fö lö tti öröm, sem a
tréfás korholás nem hatotta
meg, hanem bevonult testvérei
közé az ólba, elvetette magát a
szalmán, és jóízűen elaludt.
Nem volt hős, csak ragaszko
dott.

W

1986. szeptember 7-én 3 órakor
a csővári evangélikus templomban

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. szeptember
7-ón, vasárnap reggel 7.05 órakor az
'evangélikus egyház félóráj'át közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet: Szabóné Mát
rai Marianna a Teológus Otthon igaz
.gatóhelyettese, Budapest.

Keveházi László
esperes
Tamásy Zoltán
megválasztott lelkészt beiktatja és

A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA

Tamásy Zoltánná

A s a j tó o s z t á l y é rte s íti a L e lk é s z i

lelkészi munkatársat bevezeti
a szolgálatba.

Szentháromság utáni 15. vasárna
pon
1 az oltárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet oltárí igéje: Mt
(6,24-34; az igehirdetés alapigéje: Ám
<
6,1-7.

Budavár
Szeptember 7-én vasárnap de. 11
órakor az istentiszteleten előadást tart
Dr. Wellmann Imre történész Budavár
visszafoglalása evangélikus vonatkozá
sú eseményeiről.

h iv a ta lo k a t, h o g y a z

Útmutató
é s 1 9 8 6 . évi

Evangélikus naptár
m e g re n d e lé s e k
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A HÉT PO R TR ÉJA

Tanévnyitó istentiszteletét

P etor Ján osn é

A z ig e h ir d e té s s z o lg á la tá t

Dr. Nagy Gyula

L e lk é sz i H iv a ta lo k a t, h o g y a m e g 
r e n d e l é s e n m á s ir a tte r je s z té s i a n y a 
g o t n e r e n d e lje n e k , k i z á r ó l a g e z t a
k é t k ia d v á n y t. A S a j t ó o s z t á l y a z ig é 
n yieket a b e é r k e z é s s o r r e n d j é b e n
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Tanévnyitó ünnepi ülést
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3. A z A k a d é m ia új h a llg a tó in a k
felvétele.
4. Z á ró s z ó .
5. H im n u sz .
V_________________________________________
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Kántori és tanitói szolgálatát a
szarvasi tanítóképző elvégzése után,
1940-ben kezdte el Csesztvén, Nógrád
,megyében-, ahová lévita tanítónak hív
iták meg. Tudvalevő, hogy lévita taní
1tók szolgálatára olyan filiákban volt
szükség, ahová a lelkész csak nagy rit
kán jutott el istentisztelet tartására.
Ezért a lévita feladata volt minden va
<
sárnap és ünnepnap az istentisztelet
imegtartása, valamint a hitoktatás, a
konfirmációi előkészités, a bibliaórák
stb. megtartása.
1943-ban Petor János lelkész felesége
\lett és azóta férje váltakozó szolgálati
helyein, Taksonyfalván, Bokoron, Bé
késen és-1980 óta Mezőberényben meg
szakítás nélkül végzi kántori szolgála
tát. Hogy ezt - 1980-ig mint aktív és
azóta mint nyugdíjas pedagógus - te
hette, az állam és az egyház jó viszo
nyán felül annak is köszönhette, hogy
iskolai munkáját mindig pontosan és
lelkiismeretesen teljesítette. Több ízben
kapott ezért jutalmat és kitüntető elis
merést. 45 éves pedagógusi és kántori
múlttal szerényen és teljes odaadással
dolgozik gyülekezetünkben. A gyüle
kezeti szolgálat sohasem volt számára
anyagi kérdés, hiszen a nagyrészt ki
csiny gyülekezetekben nélkülözhetet
len volt az, hogy egyháza iránti szeretetből, vagy a legcsekélyebb ellenszol
gáltatásért szolgáljon.
Jelenleg is aktivan, hűségesen, derűs
lélekkel munkálkodik a gyülekezeti élet
minden területén. Természetesen azt
tartja elsődleges feladatának, hogy az
istentiszteletek kántori szolgálata za
vartalan legyen. Ennek köszönhető,
hogy az új énekeskönyvre való átállás
zökkenőmentesen történt meg gyüleke
zetünkben. Részt vállal a konfirmációi
oktatásban, az egyházközség admi
nisztrációs munkájában, a családok lá
togatásában, a szeretetvendégségek és
egyéb gyülekezeti alkalmak lebonyolí
tásában, gyermek- és ifjúsági műsorok
szervezésében.
Munkájára, segítségére a gyülekezet
minden tagja mindig számíthat.

||

Békéscsaba
Hazánk legnagyobb evangélikus
templomának, a békéscsabai Nagy
templomnak falai között gyakran látni
hatalmas gyülekezetét. Legtöbbször
evangélikus hívek alkotják. így van ez
rendjén. 1986. augusztus 9-én, szomba
ton szokatlan időben, szokatlan össze
tételű gyülekezet volt jelen az ősi temp
lomban. Este 8 órakor az evangélikus,
református és a katolikus templom ha
rangjainak hivó szavára, az egyházközi
és katolikus békebizottság szervezésé
ben ökumenikus, összejövetelt, isten
tiszteletet tartottak a békességért. Ezen
részt vettek a különböző egyházak tag
jai lelkészeik vezetésével. Kilenc lelkész
volt jelen. Az egy óráig tartó istentisz
teleten igét hirdetett Táborszky László
esperes és testvéri köszöntőt mondott
Gyenes Mihály esperes-apátplébános.
Felidézték a hirosimai tragédiát, s
együtt imádkoztak a világ békéjéért.
Meghallgatták az evangélikus és a bap
tista gyülekezeti énekkar, valamint az
evangélikus és katolikus ifjúság énekét,
több művészi orgonaszámot és oboát.
Versmondásra is sor került és termé
szetesen közös éneklésre. Az ezer fős
gyülekezet ajkáról messze szállt az
ének. Ezt követően sok harang zúgása
közben a nagy gyülekezet átvonult a
közeli katolikus templomba, ahol foly
tatódott az együttlét közös énekléssel,
imádsággal, bizonyságtétellel, testvéri
köszöntéssel, verssel, karénekkel.
A jelenlevők egymás kezét fogva
mondották el a Miatyánkot, majd
meghatódva énekelték el nemzeti
imádságukat, a Himnuszt.

Angyalföld
Szeptember 7-én, vasárnap, du. 4
órakor a gyülekezet szeretetvendégségén Buda török alóli felszabadulásá
nak 300. évfordulója alkalmából elő
adást tart dr. Wellmann Imre, a törté
nettudományok doktora, a Mezőgaz
dasági Múzeum ny. helyettes főigazga
tója. Minden érdeklődőt' szeretettel
várnak.

Halálozás
Sebők Jánost, a mohácsi gyülekezet
több évtizeden át volt elöljáróját,
gondnokát, utóbb felügyelőjét, az Ev.
Elet hűséges olvasóját július 31-én 79
éves korában hazahívta Ura. Temetése
augusztus 4-én volt tisztelőinek, szeret
teinek és gyülekezetének népes részvé
telével. Koporsója mellett Ormos Elek
ny. lelkész'hirdette a vigasztalás igéjét.
„Légy hű mindhalálig, s neked adom
az élet koronáját” (Jel 2,10.).
Apróhirdetés
35/165, csinos szőke leány megismer
kedne lehetőleg diplomás szimpatikus
férfival, aki boldog és harmonikus csa
ládi életre vágyik. Válaszokat „Nem jó
az embernek egyedül” jeligére a kiadóhivatalba kérem.
30 éves intelligens, becsületes elvált
asszony 10 éves kislányával albérletet
keres, vagy eltartási szerződést kötne
Budapesten gondozásért, háztartási se
gítségért. Létfontosságú. Jelige: „Egy
másért”.
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Egy percig sem vitás, hogy
a közm ondásnak igaza van.
Az élet m inden területén nél
külözhetetlen szem pontot fo
galmaz. Rendre m indig és
m indenütt szükség van. Világ
ban is, egyházban is. - A zon
ban ennek a szólásm ondásnak
is igazi mélysége, gazdagsága,
sokoldalúsága,
ugyanakkor
velünk emberekkel kapcsola
tos, ránk jellem ző velejárója a
Szentirás Igéinek fényében tű 
nik elő.
Tartsd meg és teljesítsd e ren
deléseket
olvassuk többek közt az V.
Mózes 16. 12-ben. Isten ren
deléseiről van szó. Rendelései
vel Ő ad o tt jó rendet m inde
neknek. Ezért van csodálatos
rend a csillagok végtelennek
tűnő m illiárdjaiban és az a to 
m ok legparányibb világában.
Ahhoz, hogy az emberi életben
is rend legyen, Isten rendelé
seihez kell újra és újra vissza
térni. K érni, am it a zsoltár
kér: „T aníts meg engem a te
rendeléseidre” . - R end a lelke
mindennek! - , .igen, de az Is
tentől a d o tt rend.
Rendben van minden?
kérdezte a szíriai N aam án az
Elizeus próféta szolgájától,
G éházitól. 2K irályok 5,21. Ő
készségesen felelte: „R end
ben” . - Pedig egyáltalán sem
mi nem volt rendben és ez n a
gyon ham ar kiderült.
Ö rök emberi csapda ez.
K önnyen azt hiszi az ember,
hogy m inden rendben van.
A legnyilvánvalóbb rendetlen
ségek között élve is elhiteti
m agával ezt az em ber. Úgy
látszik, szüksége van erre az
illúzióra az em beri szívnek.
Javíthatatlanul „rendben lévő
nek” tartja m agát az ember.
N em öltem , nem lo p ta m ... te
hát rendben van m inden. Rend a lelke m indennek, ez
igaz. A baj valójában o tt kez
dődik, am ikor kezdem azt
gondolni, nálam rendben van
m inden, Isten és em ber előtt
emelt fővel járh ato k .
Miért gondoltok gonoszt a ti
szívetekben?
Jézus Krisztus kérdezte ezt
em berektől. M áté 9,4. - Ez a
kérdés a rra figyelmeztet, hogy

Az idei Soproni Ünnepi Hetek
eseménysorozatának egyik jelen
tős eseménye volt az Evangélikus
Országos Múzeum Soproni Gyűj
teményének megnyitása.
A nagy múlttal rendelkező sop
roni evangélikus gyülekezetét Gerengel Simon (1565-1571) szervez
te meg. Jeles lelkészek sora vezette
a gyülekezet életét, akiknek nem
csak lelkipásztori, hanem oktatói
és tudományos tevékenységük is
jelentős volt a századok során.
Fennmaradt írásaik ma már műve
lődéstörténeti emlékek.
A gyülekezet történetét bemuta
tó kiállítás 1986. június 15-én nyílt
meg. A megnyitó előtt, a vasárnapi
istentiszteleten dr, Fabiny Tibor, a
Teológiai Akadémia professzora
hirdetett igét, majd a műemlékház
udvarán Hollósy Elek, a soproni
gyülekezet felügyelője köszöntötte
a város állami, társadalmi és kultu
rális életének vezetőit, az egyházak
képviselőit, a gyülekezet megjelent
tagjait. Barokk kamaramuzsika
hangzott fel, majd dr. Fabiny Ti
bor, az Országos Evangélikus Mú
zeum igazgatója adta át a kiállítás
látogató közönség számára a gyü
lekezet áldozatkészségéből, az Or
szágos Gyűjteményi Tanács szak
mai és anyagi Segítségével felállí
tott állandó kiállítást, megköszön
ve valamennyi közreműködő mun
káját.
Az állandó kiállítás létrehozását
időszaki kiállítások sora előzte
meg. 1981-ben az 1681-es soproni
országgyűlés és a türelmi rendelet

Sóhaj

van rendetlenség benső, szív
szerinti értelemben is. M inden
rendetlenség
innen
indul.
A m ikor olyasvalami van a
szívben, aminek nem kellene
lennie. A Szentírás a lelkiek
ben
nélkülözhetetlen
rend
megteremtésének is könyve. Rend a lelke m indennek, ez
igaz, de a szívbéli rend nélkül,
megtérés, újjászületés, Ige és
im ádság nélkül van-e valódi
rend?
Irgalmasságot akarok, nem ál
dozatot!
Jézus Krisztus tan íto tta ezt is.
M áté 9,13. A farizeusok és a
többiek, akkor is és azóta a
rend fanatikus hívei voltak.
A Törvény rendjéhez, annak
betűjéhez való szigorú ragasz
kodás határozta meg őket. Ez
tette és teszi őket olyanokká,
amilyennek egy híres író jel
lemzett bizonyos vallásos cso
portokat: „Tiszták, m int a hó,
de hidegek, m int a jég” . - Is
ten jó rendjéhez egyaránt ta r
tozik a törvény és az evangé
lium. Az áldozat és az irgal
m asság. A jó rend áldott erői
csak az irgalm asságban m un
kálkodnak, m ert igen gyakran
e z t segít rendetlenségben élő
em bereket a rendhez visszatér
ni.
Örülök, látván tiköztetek a jó
rendet
írja Pál apostol a kolossébeliknek. Kolossé 2,5. Sok áldás
forrása az, ha egy gyülekezet
ben jó rend uralkodik. Külső
dolgokban is: rendben lévő,
rendben ta rto tt a tem plom , és
annak környéke, a lelkészla
kás és an n ak udvara. Rend a
lélek dolgaiban: az Igét tisztán
hirdetik, a szentségeket kiszol
gáltatják, az Igét hallgatják, a
szentségeket megbecsülik, a
diakóniát végzik, egym ást szeretetben és tiszteletben tartják,
m egannyi jele a jó rendben élő
és szolgáló gyülekezetnek. Aki
egyházát, gyülekezetét szereti,
az örül a jó rendnek és minden
tőle telhetőt megtesz, hogy a
gyülekezet családjában is rend
legyen.
R end a lelke m indennek - ,
állítja a közm ondás. - R end
ben van m inden? valóban
rendben? - kérdi Isten Igéje.
Győr Sándor

Hogy megszépült a kismama
s milyen lányos!
A nagyteknő fölé hajlik,
pelenkát mos.
Dúdolgatva mossa, mossa,
szaporázza;,
rigó füttye hull a dallam
bársonyára.
A baba a járókában
mászik^ repked;
a kismama szappanoz és
énekelget.
Mindig ugyanazt dúdolja
önfeledten;
megszenvedett boldogságát
ebből sejtem.
,
Öt pelenka szárad fönn a
kerítésen:
öt zászlócska leng libegve,
hófehéren.
Zizeg, suhog, perelve a
déli széllel:
nem lohadó, makacskodó
tüntetéssel.

Könyörögve, követelve,
tiltakozva,
hogy ne lökjék a világot
a pokolra!
Sudár fa legyen a világ
ember-bokra!
nyújtózkodjék a szikrázó
csillagokba!
Az emberi vágyat a tág
világ őrzi! •
S amit kezdtünk, fiunk-lányunk
betetőzi!
Rábólint az akác lombja,
döngicsélnek
fürtös fehér virágjában
aranyméhek.
Repülőgép tépi föl a
tiszta csendet:
utast visz, de mégis, másra
emlékeztet.
A kismama néz a zúgó
nagy madárra
s tovább mos. De nem hallatszik
dúdolása.

Jel c. kötet 1971.
V

Kis népeknek is van szava a nagyok
asztalánál. Ez Urho Kaleva Kekkonen,
a Finn Köztársaság volt elnökének éle
te tanulsága. Neve ismert az egész vilá
gon. A budapesti felhívás nyomán in
dult Helsinki Találkozót ő szervezte
meg, s ültetett tárgyalóasztal mellé 33
európai és két tengerentúli országot,
hogy oly ígéretes kezdettel megvesse a
alapját egy olyan folyamatnak, amely
hogy a kezdeti szép lendület ellenére
csak akadozva fejlődik tovább, nem az
ö hibája. A Budapesten 1978-ban meg
tartott emlékezetes Helsinki Napokon
láttuk ennek a találkozónak falat be
töltő monumentális képét, s még az
emléke is örömmel tölt el.
A békét, megegyezést akarás finn
szimbólumává lett a híres Paasikivi-

Kekkonen vonal kimunkálásával. El
lentétes rendszerek, világnézetek is
megférnek békés egymásmellettiségben
- vallotta - s ő tanúsította legjobban,
amikor országába átvezették a szovjet
földgázt, és Leningrádra rákapcsolták
a Suomiban termelt áramot.
Nevét nem is tettük gyászkeretbe, s
a címben nem is közöltük, hogy
augusztus utolsó vasárnapjának hajna
lán, 86 évesen, nem ébredt fel többé.
Mert a szimbólumtól nem lehet elbú
csúzni.
Többször járt nálunk. Szerette a ma
gyarokat. Barátai éltek itt. Azóta, hogy
fiatal sportolóként a hármasugrásban
világcsúcsot döntött, s akkor is, ami
kor a finnek első embereként a buda
pesti Parlamentben vegyült el az őt tisz
telők között. Egyházunk képviselőit
széles mosollyal köszöntötte akkor,
mint aki többszörösen rokonra lelt
bennünk. 1963-ban a legmagasabb
kormányszinten kérte, hogy a LVSZ
helsinki nagygyűlésére kik menjenek
ki. Most, halálakor, egyházunk képvU
. selöi is tisztelegtek a finn nagykövetsé
gen emléke előtt.
Hányszor suhantunk el autóval a
vízparton álló elnöki lakosztály előtt
Helsinkiben. Az elnökséget letéve is itt
lakott. Mindig figyelmeztettek finn ba
rátaink, hogy hol járunk. De nem úgy,
hogy „itt lakik Kekkonen”, hanem így:
„itt él Kekkonen”. Alakját monumen
tális politikai döntések övezik, és derűs
legendák lengik körül. Mint akinek né
pe számára biztos az útja, és akit szíve
szeretetébe fogadott a népe.
Mi is.
Koren Emil

Új lelkész Galgagyörkön...

A T ájak K orok M úzeum ok K iskönyvtára sorozatban jelent meg
10 000 példányban a D eák téri evangélikus tem plom unkról e fenti
igen nívós kiadvány. Szerkesztette Dercsényi Balázs. K apható
10 Ft-os áron a D eák téri lelkészi hivatalban, valam int a Sajtóosztályon.

Augusztus 10-én iktatta be hivatalába
Galgagyörkön Keveházi László esperes
Pintér Jánost, aki 1952. szeptember 15én született. A pilisi gyülekezetben ne
velkedett. 1979-ben fejezte be teológiai
tanulmányait. Miskolcon volt segédlel
kész. Rábcakapi-tárnokréti, majd a sajókazai gyülekezetben lelkészkedett.
1985-ben került mostani gyülekezetébe.
Nős, 3 gyermeke van.
A galgagyörki gyülekezet több év
százados múltra tekint vissza a Galga
völgyében. Gyakran iktattak lelkészt a
templomukban. Ez nemcsak ünnep
volt számukra, hanem azt is jelentette,
hogy sok felvidéki és alföldi gyüleke
zettel álltak a lelkészeken keresztül lel
ki kapcsolatban. Ahonnan érkezett a
lelkész és ahová tovább ment, a testvéri
kapcsolat köre tágult és gazdagodott.
Ezért vették körül szeretetükkel
augusztus 10-én délután - még a forró
nyárnál is melegebb szívvel - a galgagyörkiek és váckisújfaluiak Pintér Já
nos lelkészt és családját. Az alaposabb
megismerésre egy jó esztendő állt a ren
delkezésükre. S közben „megfiatalo
dott” a templom belsője: új oltárt épí
tettek dr. Foltin Brúnó lelkész tervei
alapján, új burkolatot kapott a pado
zat, kijavították a padokat, festettek,
mázoltak. 2 hónap alatt olyan változás
történt ebben a templomban, hogy aki
ismerte a régi állapotát, arra gondolha
tott, hogy ez nem is az a templom, amit
korábban látott. A gyülekezet magáé
nak érezte a feladatot. Sok-sok mun
káskéz dolgozott. Az adományuk pe
dig megközelítette eddig a 300 ezer fo
rintot.
Ennek a megújult templomnak va
donatúj oltára előtt állt Pintér János és
iktatta be hivatalába Keveházi László
esperes. A beiktató igehirdetés alapigé

„M inden em bernek illik ezt m egtudni”
(Dévai Biró Mátyás)
kibocsátásának évfordulójára ren
deztek kiállítást. 1982-ben Lutheremlékkiállítás, 1983-ban iskolatör
téneti kiállítás, 1984-ben pedig „Ez
az Úr kapuja” címmel az evangéli
kus templom fennállásának 200.
évfordulójára rendezett kiállítás
készült.
A most megnyitott új állandó
kiállítás - az előzőekhez hasonlóan
- az evangélikus papiakban kapott
helyet. A kétemeletes, barokk
homlokzatú, donga- és keresztbol
tozatos kapualjjal megépített, log
giákkal díszített ház Sopron egyik
legszebb épülete, mely az 1734-es
telekkönyv tanúsága szerint már
állt, s papiak céljaira 1866 elején
szerezte meg az evangélikus konvent.
„A soproni evangélikus gyüleke
zet évszázadai” című új kiállítás a
soproni evangélikusság sok vi
szontagság közt fennmaradt leg
fontosabb írásos, nyomtatott és
tárgyi emlékeit mutatja be. A be
mutatott egyháztörténeti és műve
lődéstörténeti szempontból egy
aránt fontos anyag három nagy
egységre tagolható. Az első kiállí
tási egység bemutatja az evangéli
kus templom építésének történe
tét. Dokumentumokon keresztül
nyomon követhetjük a soproni
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gyülekezet és vezetőik - Lang Má
tyás, Sowitsch Kristóf - küzdelmét
az ellenreformáció legnehezebb
időszakában, az első és a második
fatemplom, valamint a ma is álló,
Neumayer Lőrinc és Ringer József
tervei szerint megépitett kőtemp
lom építéstörténetét.
A kiállítás másik nagy egysége a
soproni gyülekezet történetét mu
tatja be. „Az Ige szolgálatában”
címmel lelkészek sorát találjuk,
akik az evangélium szellemét köz
vetítették, s egyben összetartották
a gyülekezetét az ellenreformáció
idején is, Gerengel Simontól, a
gyülekezet alapítójától kezdődően
Lang Mátyáson, Barth János
Konrádon, Torkos Józsefen, a mai
templom felszentelőjén, Kolbenheyer Mór lelkészen, Arany és Pe
tőfi németre fordítóján át napjain
kig nyomon követhetjük tevékeny
ségüket.
A kiállítás harmadik nagy egy
sége az evangélikus nevelés és mű
velődés témája köré csoportosul.
Bemutatják az Evangélikus Népis
kola, a Polgári Iskola, az Evangéli
kus Líceum, az Evangélikus Taní
tóképző Intézet és az evangélikus
lelkészképzés történetét Sopron
ban. A falakon és a tárlókban pl.
fizikai kísérleti eszközöket talá

lunk az elektromosság szemlélteté
séhez. Érdekesek Major Sámuel
volt szakonyi tanító játékos olva
sástanítási módszeréhez készített
figurái éppúgy, mint Kövesdy Pál
gimnáziumi magyar nyelvtana,
melyet 100 évig használtak az ok
tatásban.
Tanulmányozhatjuk a Magyar
Társaság alapításának (1790) jegy
zőkönyvét, s megtudhatjuk, hogy
milyen olvasnivalót kölcsönzött
Berzsenyi Dániel, a líceum volt di
ákja a Társaság könyvtárából.
Megtaláljuk Ribini János kézira
tos dogmatikakönyvét 1754-ből,
és szemügyre vehetjük az evangéli
kus teológusok Győry Vilmos Kö
rének „Törekvés” című folyóiratát
is 1890-ből.
Kiemelt helyet kapott a kiállí
tásban Torkos Sámuel szekrénye,
amelyben a soproni evangélikus
egyházközség liturgikus felszerelé
sének néhány darabját mutatják
be: passiójelenetes, domborműves
kelyhet, fedeles boroskancsót úr
vacsorái jelenettel a 17. századból,
a Wirth-féle barokk kelyhet 1686ból stb.
Külön egységet képez a szeretetintézmények bemutatása. Látha
tók az 1849-ben alapított Testvér
egyesület, a Nőegylet, a Leány

egyesület, a Gábriel Lajos polgármester által 1793-ban alapított Ár
vaház, a Gyámintézet, a Munterné
Ramisch Anna Krisztina alapítvá
nyából létrehozott Diakonissza In
tézet és az Olvasó és Ifjúsági Egye
sület tevékenységét bemutató do
kumentumok.
Az új állandó kiállítás zárófeje
zete a soproni evangélikus szellem
jeles képviselőit, tudományos tevé
kenységüket mutatja be munkáik
tükrében. A gazdag szellemi örök
séget tükröző művek —a könyvtár
és a levéltár hihetetlenül gazdag és
eddig még nem bemutatott anya
gából kibővítve - akár egy újabb
kiállítás alapjául is szolgálhatná
nak, mely a soproni evangélikus
ság lelkészeinek, tanítóinak, taná
rainak és tudósainak tevékenysé
gét mutatná be a korszerű oktatá
sért, a tudományok továbbfejlesz
téséért harcolva az elmúlt száza
dok során.
Eme tárlók egyikében látható
Fridelius János 1661-ben írt disputatiója „Antropologia de principiis
nobiscum natis” címmel, mely vi
lágviszonylatban is jelentős, hiszen
a világon a másodikként megírt
antropológiai munka. (Az elsőt
Magnus Hundt marburgi filozófus
írta lSOLben.) Ugyancsak máso

je lKor 15,1 volt. Arról szólt az esperes
igehirdetése, hogy e templom kultúraőrző szolgálata, műemlék jellege, a
templomban kapott vigasztalás - a
templomot a temető öleli körül - , a
megerősödés - ahogyan a templom a
falu felett áll, s az út is sok-sok lépcsőn
át vezet fel hozzá és a lelkész munká
ja a gyermekek, ifjak, öregek, keresők,
elesettek, a gyülekezet minden tagja
között - végezve a társadalmi szolgála
tot - lényegében ez: eszetekbe juttatja
az evangéliumot! - A gyülekezet pedig
úgy- tud megmaradni az evangélium
ban, ha azt átveszi és abból él!
A beiktatott lelkész igehirdetésében
(Jer 9,22-23) arra kérte gyülekezetét:
koptassa el a megszépített padokat. Az
igazi öröm forrása ugyanis az, ha en
gedjük, hogy Isten igéje hasson ránk!
A gyülekezet (Madarász János, Da
nis János és a fiatalok), az egyházme
gye (Ponicsán Gyula egyházmegyei fel
ügyelő), a lelkésztársak (Baranyai Ta
más és Roszik Mihály), a rokonság
(Pintér Mihály lelkész), a római katoli
kus egyház (Adámi János egyháztaná
csos), a fasori gyülekezet (Czirbusz
Endre) köszöntése ezt a lelkületet sugá
rozta.
Dr. Nagy Gyula püspök táviratban,
Sólyom Károly püspökhelyettes és Lu
kács József egyházügyi titkár levélben
irta meg köszöntő gondolatait. Movik
Lászlóné tanácselnök levélben fejezte
ki bizalmát és jókívánságait.
A megújított templom szépségét, a
galgagyörkiek vendégszeretetét Pintér
János beiktatása tette emlékezetessé.
A sokfelől érkezett 18 lelkész és gyüle
kezeteik tagjai együtt kértük: legyen
Isten áldása ezen az ősi gyülekezeten és
új lelkészén.
Detre János

latban vehetjük szemügyre Deccard János Kristóf „Flora Semproniensis...” című, Loew Károly
Frigyes soproni orvossal 1738-ban
írt közös művét, mely az első hazai
növényenumeráció. Megtaláljuk
Kazinczy barátjának, Kis János
evangélikus püspöknek és iroda
lomszervezőnek, valamint más literátoroknak műveit is. Rauch
András „Musikalisches Stammbüchlein”-je, a későreneszánsz ma
gyar zeneszerző szerzeményei jól
illusztrálják e város jelentőségét a
zenetörténetben is. (Az eredeti pél
dány a soproni Liszt Ferenc Mú
zeum tulajdona.)
Csak néhány kiragadott példa a
magyar tudomány számos nagy
egyénisége közül, akiknek tevé
kenysége a soproni evangélikus
gyülekezethez kötődött, illetve in
nen indultak pályájukra.
Tiszteletre méltó az az igyekezet,
ahogyan Sopron polgárai, az evan
gélikus gyülekezet tagjai kulturális
rangjuk megőrzéséért, a korszerű
oktatásért harcoltak századokon
keresztül, s csak elismeréssel szól
hatunk azokról a - részben ma is
élő - közösségekről, amelyek rang
jukat régi iskoláikon, hagyomá
nyaikon, ill. azok ápolásán mérik,
s azon fáradoznak, hogy eredmé
nyeiket közkinccsé is tegyék:
„...minden ismeretet a kor szük
ségleteire s kívánataira, a jelenlét
nemesítésére és a jövendő előkészí
tésére fordítani...” (Kölcsey)
Alpárné Szála Erzsébet
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Hogyan találkozhatunk Jézussal?

A gazdag ifjú

Ámósz 5,21-24
A m ik o r b iz o n y ta la n o k
v a g y u n k a d o lg u n k b a n ,
segítséget, ú tm u ta tá s t v á 
runk. M ilyen jó, ha egy
idegen vá ro s b a n va laki
m egm ondja, h og y m elyik
a le g rö vid e b b út a köz
p o n tb a , a m úzeum hoz,
va g y éppen a tem p lom ba.
Ha a ta n u lá s terén pl. a
m a te m a tiká b a n
vannak
pro b lé m á in k,
szívesen
vesszük, ha va la ki rávezet
a helyes m egoldásra.
Egyszer Jézushoz o d a 
m ent egy em ber, aki nem
volt biztos az ö rö k élete
felől. Pedig n a g yo n k o 
m olyan vette v a llá s á n a k
előírásait, tö rvé nyeit és
igyekezett teljesíteni a z o 
kat. Hiszen Isten m egígér
te, hogy aki m e g ta rtja p a 
ra n cso la ta it, a n n a k g a z 
d a g o n m e g á ld ja az életét.
Ennek az e m bernek nagy
v a g yo n a volt. Ha b irto k a it
végigjárta, g a z d a g s á g á t
szám ba vette, a rra g o n 
dolt, h og y Isten szereti őt.
Jó
é le tkö rü lm ényei
és
g a z d a g s á g a azt jelezték
szám ára, h o g y Istennek
tetszik az élete. M e g á ld o t
ta, ju ta lm a z ta igyekezetét.
Mivel nem v o lta k m egél
hetési gondjai,, kö n n y e b 
ben tu d o tt eleget te n n i
vallási kötele zettség eine k
is. M a g a g a z d á lk o d o tt
idejével és va g y o n á v a l. Is
tenhite, va llá so s életvitele
így szo ro sa n ö ssze ka p 
c s o ló d o tt
gazdagságá
val. Sőt a v a g y o n a tette
lehetővé, h o g y teljes h a tá 
ro z o tts á g g a l m o n d h a tta :
Mester! A tö rvé n yt m eg
ta rto tta m
ifjú s á g o m tó l
fogva. Nem tu d ju k , m égis
mi
n y u g ta la n íth a tta
a
g a zd a g ifjút, a m ik o r fe lke 
reste Jézust és m egkér

dezte: m it kell tennem az
üdvösségem ért. Nem tu d 
ju k azt sem, h o g y m it várt
Jézustól.
Jézus nem kételke dett
őszinteségében. N yíltsá
g á é rt m egszerette a g a z
d a g em bert. Szívesen lá t
ta v o ln a a ta n ítv á n y a i k ö 
zö tt is. Felelete m égis el
szo m o ríto tta a g a z d a g o t.
Az ő életében a va g yo n
vo lt a la p ja és biztosítéka
m indennek, a h ité n e k is.
Jézus pedig m á ské p p lá t
ta: g a z d a g s á g a g á to lja
az Istenre va ló rá h a g y a tkozásb an. V á ljo n m eg tő 
le! A d ja á rá s z o ru ló k n a k !
Ú gy m e g in g o tt a hite, m int
egy ház, a m ik o r ta rtó g e 
re n d á já t em elik ki. Pedig
Jézus nem a k a rta b izo n y
ta la n n á tenni. F elkín álta
neki az ö rö k élethez veze
tő ú to n a le g n a g y o b b biz
to n sá g o t: a b a rá ts á g á t, a
közösséget vele. „Jö jj, és
kövess e n g e m !”
A Jézus K risztusho z k ö 
tö tt életnek az a rem ény
sége, h og y cé lb a ér. Nem
ö n m a g a felől biztos, h a 
nem Jézus m e g ta rtó szeretetében bízik feltétlenül.
S okszor azt g o n d o lju k ,
h og y
a
keresztyénség
olyan, m int a m a g a s u g 
rás. A léc egyre fe lje b b ke
rül, egyre tö b b e t kell te lje 
síteni. Ez tévedés. Ha úgy
tű n ik is, h og y Jézus fe lté 
teleket szab a követés
ben, a m ik a h ú s u n k b a
vá g n a k,
ezeket
azért
szabja, h o g y ö n m a g á h o z
vo n jo n . Ezért a vele való
ta lá lk o z á s b a n soha sem a
veszteség és a le m o n d á s
a d ö n tő , h an em a le g n a 
g y o b b nyereség, a m it éle
tü n k b e n elé rh e tü n k.

„Lapunkban dr. Groó Gyula
professzor úr Miért járok temp
lomba című cikkéhez szeretném le
írni véleményemet.
Azok közé tartozom, akik rit
kán tudnak közösségben részt ven
ni. Isten ad lehetőséget, hogy itt
hon a csendes óráimon kívül még
más olvasmányból ^könyvek stb.)
beszélgethetek az Úrral. De egy
pár alkalom kihagyásával szinte
szomjúhozom a templomi, biblia
órai összejövetelek után. Az első
ének, vagy szótól kezdve a végéig
szomjasan szívom magamba a hal
lott igét. Lehet, hogy sokak számá
ra hihetetlennek tűnik, de úgy tu
dom érzékeltetni, mikor friss vízzel
oltom szomjamat, ez olyan érzés.
Akinek minden alkalomra van le
hetősége eljutni, nem is tudja el
képzelni, hogy mit jelent ez.
Ami a prédikációt illeti, talán
éppen ezért, mert ritkán van alkal
mam, soha sem érdekelt, ki van a
szószéken, csak az, mit kapok, mi
az Úr üzenete számomra. Őszintén
leírhatom, hogy üresen soha nem
jöttem ki egyetlenegy istentisztelet
ről sem, ha egy-két mondat volt
csupán, azért is hálás voltam. Ter
mészetes a mély igehirdetés alatt és
után jobban érzi az ember az Úrral
való kapcsolatát, a Szentlélekkel
való telítettséget. Hazáig mérlegel
heti az életét...
Volt még valami ebben a szám
ban, ami hasonló szülőket is érde
kelhet. Egy házassági hirdetés. Fur

Miért járok templomba?

M ENEDÉKÜNK A KRISZTUSBAN VAN!
Egy lelkipásztor megkérdezte korántsem templomos hívé
től, hogy miért nem jár gyakrabban az Isten házába. Azért felelte a kérdezett mert Isten mindenhol jelen van. A levegő
is tele van vízzel - szólt a lelkész mégis aki szomját akarja
oltani, a kúthoz megy.
Izraelben nagyon is jól tudták, hogy hol találhatók azok a
szent helyek - Gilgál, Bétel, Sión ahol „szomjukat olthat
ják”, találkozhatnak Istennel. Az istentiszteleti, az ünnepi és
az áldozati szertartások rendjének ismertetése legalább annyi
ra fontos volt Izraelben, mint a törvény és a próféciák tovább
adása. Hiszen az ünnepeket, az áldozatok bemutatását, egy
szóval a vallási kultuszt maga Isten rendelte el és megbízottai,
a szertartásokat végző papok gondoskodtak azok pontos
betartásáról. Mi lehet az oka, hogy Isten mégis megveti ezeket
az ünnepeket és nem „gyönyörködik” az áldozatok bemutatá
sában?
A válasz egyszerű és tanulságos. Izrael történetében Kr. e.
a 8. évszázad derekán kezdett elterjedni, különösen a vezetők
között az a szemlélet, hogy az ünnepek megtartásában, az
áldozatok bemutatásában ki lehet egyenlíteni a vétkes tarto
zást. Az áldozat „mögé” lehet bújni, mert az biztosíték a bűn
ellen. Az áldozat templomi bemutatásának lehetősége szabad
teret enged a törvény és az igazság megsértésére. Ez később
odáig fokozódik, hogy Isten házat „rablók barlangjának”
nézik, ahol - Jeremiás szavával élve - mint tolvajok, gyilko
sok, paráznák menedéket találnak, mert van lehetőség bemu
tatni az áldozatot. Amíg a templom áll, addig nagy baj nem
lehet - gondolta Izrael. Ezt a szemléletet és a templom mene
dékhely jellegét Isten elutasítja. Ha a kegyhely, a templom
nem az Istennel való találkozás helye, az imádság háza, akkor
ott „nem marad kő kövön”. Nemcsak az ámoszi, a jézusi
prófécia is beteljesedett.
Pár évtizeddel ezelőtt még a nagyvárosok templomai is a
csend szigetei voltak. Ma már a vastag falakon keresztül is
halljuk a város lüktetését. A liturgia olykor elnyomja, de nem
szünteti meg. Pedig jólesne legalább egy héten egyszer a temp
lomon kívül hagyni - életünkkel együtt - ezt a rohanó es
vajúdó világot. Szeretnénk mi is a pihenés menedékhelyeként
tekinteni a templomot, tisztességes érzülettel és szándékkal,
hogy aztán kimenet ismét folytathassuk ott, ahol abbahagy
tuk. Elvégre is „tiszteletünket tettük” az Úr házában. Ez
igazán lelkiismeret-megnyugtató magatartás részünkről, hogy
a következő héten jogot formálhassunk az Isten vezette sikeres,hétköznapokra.
Életünket es világunkat nem a templom falain kivül kell
hagyni, hanem az Ur elé vinni. A templbmi liturgiával fülét
bedugó életre Isten nem mondott igent. Ne áltassuk magun
kat! Az istentiszteleten az ige és a szentségek által minket
megszólító Isten lehetőséget ad az új életre, amelyet a temp
lom falain kívül élhetünk meg a másokért élés szolgálatában.
Nem ment fel bennünket a felelősség alól - ezen a vasárna
pon sem - az a tény, hogy a törvényt es az igazságot elsősor
ban Izrael vezetői sértették meg. Felelősségünket nem „gya
korolhatjuk” oly módon, hogy hátat fordítunk ennek a „pus
kaporos hordó” világnak, mert a fegyverkezéshez, a jogtipráshoz, az agresszióhoz vajmi kevés közünk van.
Ne kérjünk „tüzet az égből” erre a „hitetlen világra”! Ha
„robban a hordó, repülünk mi is”! Ellenben hihetetlen ereje
van a közvéleménynek. A keresztyénségnek manapság is van
a világ számára szava és mondanivalója. A próféta nem tud
hatott a törvényen és igazságon túli isteni szeretetről. A tör
vény betöltését, az igazság érvényre juttatását Isten szívünk
ben gyökeret vert szeretete tudja megvalósítani. Nekünk ezt
a Krisztusban kapott szeretetet kell megélnünk és képvisel
nünk, akiben el van rejtve életünk.

Tekusné Szabó Izabella

L átogatóban a lucfalvi
ifjúságnál
Barátaink örömmel számoltak be ar
ról, hogy a lucfalvi gyülekezet ifjúsági
körében jártak. Jól érezték magukat és
sok áldást kaptak. Menjünk el most
együtt az Evangélikus Elet olvasóival
egy ifjúsági órára.
Dombos tájon kanyarog az út, míg
egy hegyekkel körülvett kis festői
völgyben elénk tárul a falu. A köz
pontban hívogatóan vonják magukra a
figyelmet a gyülekezet épületei.
A templom melletti imaházból meleg
fény sugárzik ki: ifjúsági óra lesz.
Gyakran nyílik és csukódik az ajtó,
míg odaérünk. Belépve modern, de ba
rátságos terem tárul elénk. A nagy asz
tal körül már néhányan ülnek és beszél
getnek. Valaki a harmóniumon próbál,
egy másik "fiatal gitárt hangol.
- Te kíséred az énekeket? Mit szok
tatok énekelni?
- Igen, én. Rengeteg ifjúsági éne
künk van, lehet válogatni belőle. Sokat
éneklünk egy órán, így szinte mindenki
választhat egyet. Gitárt nem mindig
használunk, de ha igen, akkor is csak
épp aláfestésül és az éneklés segítésére.
Nálunk mindig tudatosan az énekek
szövegén, tartalmán van a hangsúly.
Szeretünk énekelni.
Az egyik sarokban Bibliát olvasnak.
Hozzájuk lépünk.
- Nem zavarok?
- Egyáltalán. Nagyon örülök, hogy
köztünk vagy. Tudod, vetélkedő is lesz
Máté evangéliumának két fejezete
alapján, azt nézem át. Jó lenne nem
lemaradni.
- Én pedig igebevezető leszek. Az
óra elején vagy végén igemagyarázattal
szolgálok. Szeretnék úgy szólni, hogy
tovább tudjam adni azt, ami nekem
sokat jelentett. Jó lenne, ha olyan indí
tást jelentene amit mondok, hogy más
is hozzá tudna szólni, nem csupán bó
lintanának rá, mint a múltkor.
Megérkezik a lelkész is. Rövid be
szélgetés után kezdődik a bibliaóra.
Sokat énekelünk, majd valaki egy idő
szerű témát vet föl és helyez igei megvi
lágításba. Alig tudjuk megszakítani a
beszélgetést, de muszáj, mert az idő
gyorsan halad. „Bibliai totó” követke
zik, sok nyertessel, mert a vezető szán
dékosan nem akar újabb kérdéseket
föltenni. Nagyon jó így is néha. Végül
elcsendesedik a terem, s érezzük, hogy
maga a föltámadott és élő Úr lépett

közénk az igeolvasáskor. Látni az ar
cokon, ahogy Istenünk feddő, bűnbo
csátó, békességet adó és szolgálatra hí
vó szavát személyesen érezzük. Ezután
becsukjuk a Bibliáinkat és szívből
szállnak az imádságok az Úr elé, vá
laszként csodálatos megszólító jelenlé
tére.
Valakinek születésnapja van. Igéslappal köszöntjük és elénekeljük ked
ves énekét.
- Régen jársz az ifjúsági bibliaórák
ra?
- Konfirmáció óta. A befejező csen
deshéten megértettem, hogy engem is
hív az Úr és az Ő követője lettem.
Örömmel jövök mindén gyülekezeti al
kalomra.
- Mindig így folyik le egy együttlétetek az ifjúsággal?
- A rendszeres bibliaórák hetente
kétszer igen. De vannak csendesnap
jaink is, amelyeken jobban el tudunk
mélyedni az igében. Többfelé jártunk is
már együtt, ezzel pedig a közösséget
építjük. Jó látni, hogy sokan élik a hívő
életet és hogy hasonló kérdések és fel
adatok közt hogyan állnak helyt.
- Szolgáltok-e az ifjúsági körön kí
vül is?
- Mi fiatalok nagyon mozgásigé
nyesek vagyunk. Enélkül meg sem
tudnánk lenni. Ez a szolgálatra is áll.
Ahol járunk, szolgálunk is. De legfő
képp a saját gyülekezetünkben. Ifjúsá
gi énekkar is van a felnőtteké és a gye
rekeké mellett. Van olyan időszak,
hogy hetenként énekelünk. Többen
verset szoktak mondani, mások bi
zonyságot tesznek. Évente egyszerkétszer jelenetekkel is szolgálunk. Meg
szoktuk látogatni az időseket ottho
nukban, segítünk nekik, beszélgetünk
velük és természetesen az ige, ének is
előkerül.
Későre jár. A beszélgetők gyűrűjéből
a lelkésznek kell indulnia, hogy elkez
dődjék a búcsúzás. Örömtől sugárzó
kis csoportok indulnak hazafelé. Mi is
elindulunk. Ha kaptunk valamit, ami a
hitben előrevisz és a szolgálatban erő
sít, akkor nem volt hiába a látogatás.
Máskor is eljövünk. —Mindenki vala
hogy így kezdte, hogy végül hasznos
tagjává legyen egyházának, népének és
Isten dicsőségére tudjon élni.
Széli Bulcsú

Kalácska Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Áldott légy Urunk, hogy életünk az evangélium által Krisztusban elrej
tett élet lehet. Ne engedd, hogy házadat menedékhelynek, a liturgiát
áldozatnak tekintsük! Legyenek azok a veled való találkozás áldott
eszközei, szolgálatunk erőforrásai! Ámen.

Olvasóink leveleiből - hozzászólásaiból
csának tűnhet, de Isten elé vittem és lekezet elé és hogyan hangzik el.
úgy érzem, hogy a hívő gyerekeink Egyformán fontos a prédikáció
sem találnak (ha nincs a gyüleke tartalma, stílusa és az előadás
zetben ) hasonló társat ebben a kor módja, hogy az istentiszteleten
ban. Mivel nekem is van egy 30 éves részt vevő gyülekezetben Isten felé
fiam középvégzettségű, és látom a irányuló és emberformáló gondo
vágyódását a család után, rajongva latokat ébresszen, stílusával gyö
néz egy-egy kis csemete után. Ezért nyörködtessen és az előadás mód
javaslom ezt a formát. Az is lehet, jával a figyelmet ébren tartsa.
hogy csak az anyai szív juttatott Valószjnűleg nem köztudott, hogy
idáig. Beszélgetésünk alkalmával a protestantizmus elterjedését első
úgy nyilatkozott, hogy úgy látszik, sorban jól képzett prédikátorok jól
az Úr így akarja szólóban felhasz szerkesztett és hatásosan elmon
nálni. Isten útja rejtve van. Úgy jó dott prédikációinak köszönhette
ahogy O akarja, meg kell tanulni és az ellenreformáció sikerét nagy
részben ugyancsak a prédikációk
ráhagyatkozni ebben is.”
Kovács Sándorné segítették elő.
Győr
Manapság sokan indokolják az
istentiszteletről való távolmaradá
sukat a hajszás élettel, a körülmé
nyekkel, pedig csak felfogás és élet
forma-szervezés kérdése, hogy jut-e
Tisztelt Szerkesztőség!
Az alábbiakban a cikk egyik meg idő az istentiszteletre vagy sem.
állapításához szeretnék néhány
És még valami!
Mit nyújt az istentisztelet, ezen
megjegyzést fűzni.
„Az istentisztelet nem csak a belül a prédikáció az istentisztele
ten részt vevőknek, kapnak-e
prédikációból áll.”
A protestáns istentiszteletek fő olyan hitbeli, erkölcsi, szellemi és
része kezdettől fogva a prédikáció esztétikai élményt, amely felül
volt, és az ma is, ezért nem mind emel a hétköznapi élet szürkesé
egy, hogy a prédikáció mit tartal gén, Isten felé irányítja a gondola
maz, milyen formában kerül a gyü tokat, hozzásegít-e az élet minden

v

mozzanatában
magasabbrendű
emberi magatartás kialakításához
mind a magán- mind a társadalmi
életben, és - nem utolsósorban felkelti-e az érdeklődést, felszítja-e
a vágyakozást az istentiszteleten
való részvétel iránt. Könnyű lenne
most - sok tapasztalat alapján ostorozni a prédikációk többségé
nek tartalmi, formai és előadásbeli
rendkívül alacsony színvonalát,
vagy a lelkészek többségének hiá
nyos felkészültségét, valamint ko
runk általánosan megnyilvánuló
primitivizmusát, amely uralkodik
az élet minden területén, így az is
tentiszteleteken és a prédikációk
ban is, ehelyett szeretném felhívni
a figyelmet arra, hogy milyennek
kellene lennie a prédikációnak,
hogy a közfigyelem újra a vallás
felé forduljon.
A prédikáció legyen útmutató a
hétköznapi életre, de nem általá
nosságban, hanem az egyes ember
nek szólóan a földi életre való
iránymutatással.
Hosszan lehetne sorolni, hogy
mit kellene tartalmazni a prédiká
ciónak, hogy a hívek iránymuta
tást kapjanak ahhoz, hogy itt és
most a földi életükben hogyan kell

élniük, mit szóljanak, mit csele
kedjenek, hogy egyszer Isten el
mondhassa rólunk: jól van, hű
szolgám, kévésén voltál hiv, sokra
bízlak ezután, menj be a te urad
nak örömébe.”
Káldi Lajos
Budapest

„Miért járok templomba?”
című - általam is felette idősze
rűnek tartott - cikkhez fűzött, hoz
zászólást kérő igényére:
78 éve vagyok rendszeres temp
lomba járó hívő. Kezdetben édes
anyám ölében vitt, majd édesapám
kézen fogva vezetett, később egye
dül, jelenleg hitvesemmel rendsze
resen együtt járunk a templomba.
Kétségtelen, hogy ezen áldásos
cselekedetünkben kezdetben az
akkori korszellemből következett
általános templombajárási szokás
is meghatározó volt. Minél inkább
a jó Isten kegyelméről való megbi
zonyosodás révén szerzett élmény
részesévé váltam, fokozatosan an
nál erősebben vált lelki életem
szükségletévé a vasárnapi istentisz
teleten való részvétel.

Azok közé tartozom, akik szá
mára a prédikáció - ha nem is áz
istentisztelet lényege - , de egyik
legfontosabb része. Igényelem,
hogy templomaink szószékéről a
reformáció idején élt prédikátorok
lelkekbe markoló, a jó Isten ke
gyelmi ajándékával megszállottság
és a Szentlélek tüzétől hevített, bi
zonyságtévő erejű szentbeszédei
hez méltó prédikációk hangozza
nak. Különösen fiatal lelkészeink
papírról felolvasott prédikációit,
idősebb papok szónoklás közbeni
„puskázását” a protestáns szószéki
szolgálat hagyományaival össze
férhetetlennek érzem! Dr. Groó
Gyula tisztelendő úrral egyetértve
idézem, hogy - sajnos! - előfordul,
amikor „a prédikáció semmitmon
dó, üres, unalmas, lélektelen”. ..
Abban, hogy az „Isten házá
ban” érzés- s tudatvilágom meny
nyire tud elmélyülni megtartó
Urunk dicséretének, a hálaadás
nak, a bűnbánatnak és újjászületési reménységemnek élményeiben s
áldásaiban, szerepe van a gyüleke
zetnek. Ahol bátran, hitvallóan
zengnek szép énekeink, ahol a hit
testvérek egymás jelenlétét számon
tartják, ahol élő közösségben ott
hon érezhetem magamat, onnan
minden alkalommal hitben meg
erősödve távozom.
ERŐS VÁR A MI ISTE
NÜNK!”
Esze Jenő
Budapest
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Lelkésziktatás Békéscsabán
Nemsokára egy éve lesz már,
hogy a békéscsabai gyülekezet
egyik lelkésze, Povázsay Mi
hály súlyos, hosszú betegség
után eltávozott az élők sorából.
Halála mély megrendülést kel
tett, s fájdalmas veszteséget
okozott. Elhunytéval megüre
sedett az V. sz. lelkészi állás.
Békéscsaba az ország legna
gyobb gyülekezete, amelynek
templomaiban évszázadok óta
minden napon vannak isten
tiszteletek szlovák nyelven is.
Mind ez »ideig olyan parókus
lelkészek szolgáltak itt, akik
vagy a szülői házban, vagy ké
sőbb megtanultak szlovákul.
A gyülekezet most is kívánta,
hogy leendő lelkésze szlovákul
is szolgáljon. Ez a kívánság tel
jesült akkor, amikor az egyházi
felsőbbség Aradi András eddi
gi Szarvas-újtemplomi lelkészt
nevezte ki Békéscsabára.
Az új lelkész beiktatása
augusztus 17-én, vasárnap de.
10 órakor volt a Nagytemp
lomban Táborszky László es
peres, valamint Kovács Pál
igazgató-lelkész és Kutyej Pál
lelkész szolgálatával.
A hatalmas gyülekezet jelen
létében megtartott istentisztele
ten az esperes 2Kor 4,5 alapján
prédikált. A lelkésziktatás min
dig öröm a gyülekezetek szá
mára. így van ez most is. Ezt az
örömöt csak fokozza, hogy az
új lelkész, Aradi András és csa
ládja voltaképpen hazaérke
zett. Itt született, innen indult
el és most visszaérkezett szülő
városába, gyülekezetébe.
Mit várunk, illetve mit vár
junk tőle? - Azt, ami minden
igaz lelkipásztortól elvárható.
H ir d e s s e
K r is z tu s J é z u s t

Ez a lelkipásztornak leg
szentebb, legfőbb feladata. Ezt

( -----------------------------------------~ ------------------------------------------ \
A keresztyének testvéri közösségében egyik szentnek
sincs többje, m int a másiknak. Péter és Pál nem kapott
többet, m int M ária Magdaléna, vagy te, meg én. Egy
nyájhoz tartozunk, egyenlő testvérek vagyunk; nincs sze
m élyválogatás. Mária, az Úr anyja, Keresztelő János
és a megfeszített lator ugyanazt a jó t birtokolják, am it
te, én s valamennyien, akik meg vagyunk keresztelve
s tesszük az Atya akaratát. M ijük is van hát a szentek
nek? Az, hogy bűneik meg vannak bocsátva s a Krisz
tusban ígéretük van vigasztalásra és segedelem re m in
den szükségben, bűn, halál és ördög ellen. De m indez
az enyém is, tied is és m inden hívőé. LUTHER
\ __________________________ _______________________________)

Gyenesdiás

azonban csak úgy tehetik, ha
naponként figyel Urára, ha
eleven kapcsolatban van a fel
támadott, élő Jézus Krisztus
sal.

V e s z tf á lia i-m a g y a r
le lk é s z k o n f e r e n c ia

L e g y e n m in d en ek
s z o lg á ja

A lelkész nem úr. Még akkor
sem, ha ez a hivatalos megszó
lítása. A lelkész szolga. Nem
lakáj, mindenki kiszolgálója,
hanem sáfár, akit megbíztak
bizonyos feladatok elvégzésé
vel. Gazdája az Úristen. Az Ő
megbízásából kell eljárnia,
szolgálnia. Kinek jó szóval, ki
nek segítő kézzel. Kinek intés
sel, kinek bátorítással. Kinek
hasznos tanácsokkal, kinek
anyagi javakkal. Mindenkinek
az evangéliummal.

Az utóbbi években megszoktuk, hogy Gyenesdiáson „mindig törté
nik valami”. Hat esztendővel ezelőtt egyházunk bővítette az itt lévő
szeretetotthont, modernizálta az üdülőt, ill. konferenciaépületet.
Azonban nem került akkor sor a tanácsterem építésére. Hosszú
tervezés után - a Vesztfáliai Tartományi Egyház anyagi támogatá
sával - elkészült a képen látható, az üdülőhöz kapcsolt új épület
szárny.

A le lk é s z m in d e n k i
irá n yá b a n e lk ö te le z e tt

Nem mondhatja: „Mi kö
zöm van a világgal, a világnak
száz bajával”. Egy bolygón
élünk. Közös a sorsunk. Vagy
békében élünk, vagy együtt
pusztulunk.
Megkapóan szép mozzanata
volt az iktatásnak, amikor ti
zennégy lelkész ajkán felcsen
dült az ősi áldás.
A beiktatott lelkész Ézs 54,
7-10 alapján magyar, majd
szlovák nyelven hirdetett igét.
Bizonyságot tett Isten meg
tartó kegyelméről és hűségéről.
Elmondotta: „Isten kegyelme
számunkra azt jelenti, amit a
szőlővessző számára a tőke.
Nélküle nem tudunk élni...
Kegyelem nélkül nincs gondvi
selés, megváltás, megszentelés.
Isten kegyelméből élni a ke
resztyén ember számára azt je
lenti, hogy a házastársi közös(Folytatás a 3. oldalon)

Táborszky László esperes beiktatja Aradi András lelkészt

r

S zep tem b er 2 3 -2 6 . k ö z ö tt a v esztfáliai (N S Z K )
ta rto m á n y i eg y h ázb ó l 18 v en d ég - egyházi veze
tő k , teo ló g iai ta n á ro k , lelkészek - érk ezik , h o g y
Iste n igéjére figyelve az Iste n a k a r a tá t és az e m b e r
ja v á t szo lg álják .
' N a g y je le n tő sé g ű ez a ta lá lk o z ó , m e rt m ég so h a
n em ta r to tta k v e sz tfá lia i-m a g y a r lelk észk o n fe
re n c iát. E zé rt h á lá t a d u n k Iste n n ek , h o g y ú g y
m u n k á lk o d o tt Szentleikével, h o g y 36 lelkész
e g y ü tt é p ü lh e t a h itb e n , és ta n u lh a tn a k eg y m ástó l
k ö v e tn i a z É let U rá t.
A v en d ég ek a k o n fere n cia u tá n ism erk e d n ek
h a z á n k k a l, g y ü lek ezetek et lá to g a tn a k m eg, h o g y
h ird essék Iste n ig é jé t... M a jd m eg ism erk ed n ek a
D u n á n tú l és az A lfö ld nevezetességeivel.
A k o n fe re n c ia m u n k á já ró l k é ső b b b e sz á m o 
lu n k o lv a só in k n a k .
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így kezdődött
az európai Eltévesztett
keresztyénség esküforma
- hol tart ma?
ApCsel 23,12-35
Nem valószínű, hogy egy is
éhen halt volna a 40 férfi közül,
akik „súlyos átokkal” elköte
lezték magukat Pál elpusztítá
sára. A vallási fanatizmusnak
azért jó szemléltetése ez szá
munkra. Nem az Istenhez tar
tozás érvényesül ilyenkor az
emberben, hanem az Istentől
elszakadt erőszakos ember
használja ürügynek a vallást.
Az egyháztörténet nem kevés
efihez hasonló elfajulásról tud.
Már a tanítványok is villámok
kal akarták egyszer móresre ta
nítani a Jézust befogadni nem
akaró samáriai falut. Jézus ezt
mondta nekik: ő nem azért jött,
hogy elpusztítsa az embereket,
hanem azért, hogy megtartsa.
Nem egykönnyen dolgozzuk
fel magunkban az ótestamentumi próféciát: Nem hatalom
mal és nem erőszakkal, hanem
az én lelkemmel! (Zak 4,6) Ve
gyük tudomásul, hogy a Jézust
közénk küldő Isten letette a ga
rast a szeretet, a szelídség és a
türelem mellett. Istenhitünk
nagy próbája ma is, hogy ő
nem használ az embervilág
megtérítéséhez térdre kénysze
rítő erőszakot. Hiszed-e, hogy
az Isten így is célhoz ér?!
Visszatérő tanulsága Pál tör
ténetének, hogy a felsőbbség
nem vette át a vallás képviselői
nek türelmetlenségét és fanatiz
musát. Ismételten megmenti az
ezredes Pált a veszedelemtől, s
íme most a rá leselkedő orgyil
kosoktól is. A helytartóhoz
küldött
jelentésében
írja:
„Megállapítottam, hogy az ő
törvényük vitás kérdéseivel
kapcsolatban vádolják, de
nincs ellene semmiféle halált

vagy fogságot érdemlő vád.”
(29. v) Ma azt mondhatnánk:
vitás teológiái kérdések miatt
vádolják, az állami törvényeket
nem sértette meg. Akárcsak Pi
látus Jézus perében: „Én nem
találok benne semmiféle bűnt.”
(Jn 18,38) De itt Pál esetében
az ezredes nem kerül olyan szorítóba, mint Pilátus Jézus mi
att. Ha megtörténne az összees
küvők által tervezett merény
let, ez őt is kellemetlen helyzet
be sodorná. Józanul felméri,
hogy ő ezt az ügyet nem tudja
megnyugtatóan megoldani, és
ezért a helytartóhoz, feljebb
valójához viteti Pált. A vádló
kat is oda utasítja.
A fiatalok rendkívül vigasz
taló színfoltot jelentenek szá
munkra a bibliában. Dávid, aki
nagy buzgón beöltözik Saul
páncéljába, s aztán mivel nem
tud mozogni isem benne, leveti,
és parittyájával a kezében Is
tenre hagyatkozik. Az ötezer
megelégítésének történetében a
fiú, aki a saját gyomra korgásának elhallgattatására való „ke
szegeket” és lepényeket átadja
Jézusnak. Ilyen ez a fiatal le
gény is, aki éppen ott bámész
kodott, ahol a 40 férfi készülő
déséről szó esett. És akkor véd
telenül bemegy az oroszlánbar
langba. Semmit sem tud arról,
mi történhet vele, ha belekeve
redik ezekbe a dolgokba. Pál
pedig újra józan keresztyén
gondolkodásról tesz tanúságot.
Nem mondja, hogy ha Isten
úgy akaija, nem férkőzhetnek
hozzám. Amit lehet, megtesz
azzal, hogy a fiút a százados
hoz küldi. A többit ő is Istenre
hagyja.
Tekus Ottó

Ez a szárny kimondottan csak konferenciák (lelkész, ifjúsági, pres
biteri stb.) tartására épült. Az írólapos székekkel felszerelt helyi
ségben 70 személy kényelmesen tud részt venni egy-egy rendezvé
nyen. A terem fűthető, így a téli időszakban is lehet használni.
A helyiség akusztikai szempontból kifogástalan, de esztétikailag is
mind belül, mind kívül szépen illeszkedik a Kapernaum összképé
hez.
Fotók: Evangélikus Élet

Világvallások imádsága
a békéért
II. János Pál pápa október kodását a békéért. Az alkalom
27-re a békéért való imádkozás fontos mérföldkő lesz a II. Va
ra Assisibe hívta a keresztyén tikáni Zsinat óta a világvallá
egyházak és a világvallások kép sokkal megindult párbeszéd
viselőit. Mindenki maga imád történetében. A béke pedig
kozik, de mindnyájan a békéért - minden különbözőség ellené
- ez az összejövetel jelszava, re - kezdettől fogva közös ügy
mondotta Marcello Zago, a va - mondotta.
Az assisi találkozó nemcsak
tikáni Nemkeresztyének Tit
kárságának titkára. Ez azt jelen jelképes, de nevelő hatású is.
ti, hogy a keresztyének és a vi Már maga a tény, hogy a mint
lágvallások képviselői külön- egy száz hivatalos meghívott
külön imádkoznak a városban. igent mondott, illetve képvise
Nincs tehát szó - mint azt egye lőt küld, sikernek számít, és a
sek korábban kifogásolták - közös békevágyat tanúsítja,
szinkretizmusról, az igaz és ha akkor is, ha közös nyilatkozat
mis hit határainak elmosásáról. ra aligha lehet számítani.
Assisinak nemzeti és helyi
Zago arra is kitért, hogy a
pápa természetesen számolt a szinten is példát kell mutatnia,
nehézségekkel, és az alkalmat így többek között azokban az
csak azután hirdette meg, mi európai országokban is, ahol a
után a világvallások képviselői külföldiek iránti ellenszenv,
pozitívan nyilatkoztak. A pápa idegengyűlölet az utóbbi idő
egyik legfontosabb céljának te ben növekedett - fejezte be tá
kinti, hogy elősegítse a külön jékoztatóját a Nemkeresztyé
böző keresztyén felekezetek és nek Titkárságának képviselője.
(Iw i-szp)
a világvallások együttmunkál-

Evangélikus Elet 1986. szeptember 14.
ISTENTISZTELETI REND
Budapesten,
1986. szeptember 14-én

„Ez most nyijKnvalóvá lett a ml Üdvözítőnk,
Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál
erejét, és az evangélium által világosságra hozta az
elmúlhatatlan életet.” 2 Tim 1,10
VASÁRNAP - „Aki a testének vet, az a testéből arat
majd pusztulást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélek
ből fog aratni örök életet.” - Gál 6,8 - (Ez 7,19 Jnl 1,1.3.17-27.41-45 - Zsolt 87) „Ki mint vet, úgy
arat” - tartja a közmondás igazsága. Ez a kép ke
resztyén életünkben is igaz a fenti ige értelmében.
Aki csak testi élvezeteket tart fontosnak - alkohol,
drog, pénz - pusztulásra számíthat. Aki a Lélek
szavára hallgat - templom, ige, úrvacsora, szeretet
szolgálat - örök örömöt kap cserébe!
HÉTFŐ ~ „Hallgatni is fognak a hangomra: és lesz
egy nyáj, egy pásztor.” - Jn 10,16 (Jer 23,3 - Mk
6,14-29 - Hős 2,1-10) Ökumenikus imahét idején
írom e sorokat. Estéről estére boldog tapasztalatunk
igénk igazsága. Egy gyülekezetként hallgatja több
száz különböző felekezetű testvér Isten igéjét, a Jé
zusról szóló élő bizonyságtételt.
KEDD - „Közietek járok, és Istenetek leszek, ti
pedig az én népem lesztek.” - 3Móz 26,16 - (Ef
1,22-23 - 2Sám ,#,15-24 - Hős 2,16-25)
Izraelnek tett ígéretét az Úr be is tartotta. Örök
szövetsége és hűsége állandó témája az Ótestamen
tumnak. Jézusban ez az ígéret az egész világra érvé
nyes, így mi is biztonságban lehetünk: velünk van az
Isten, s mi az'Ő népe vagyunk!
cTcnm - „Aki abból a vízből iszik, amelyet én
adok néki, soha többé meg nem szomjazik.” - Jn
4,14 - (Ézs 12,3 - Jak 1,2-12 - Hós 4,1-11)

Molnár Barna

Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Ko
vácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) HafenAz éhezést tovább bírja az ember, mint a szomjascher Károly, du. 6. Pintér Károly. Fa
sor de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár, du. 6.
zást. Életet menthet egy korty víz, de rendszeresen
Gáncs Aladár. Üllői út 24. de. fél 11.
kell folyadékot venni magunkhoz, hogy egészsége
Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
sek legyünk. Jézus másfajta vízről is tud: az örök
31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Rá
életet jelentő vízről. Ez az ige, mely erőt, nyugalmat,
kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész
végső reménységet ad.
Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. RéCSÜTÖRTÖK j- „Nem ember az Isten, hogy megbán
dey Pál. Kőbánya de. 10. Vető Béla.
jon valamit.” - lSám 15,29 (Zsid 6,17- Rm 4,18-25
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla.
- Hós 5,8-14)
Zugló de. 11. (tanévnyitó, úrv.) Szabó
Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó La
Isten üdvtervében minden a helyén van. Öröm és
jos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó
bánat, siker és kudarc, élet és halál. Mi hajlamosak
Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Zolvagyunk módosítani terveinket, aztán sokszor meg
tai Gyula. Váci út 129. de. negyed 10.
bánjuk a változtatást. Isten malmai lassan őrölnek
Reuss András. Frangepán u. 43. de. 8.
Reuss András. Újpest de. 10. Blázy La
- de biztosan!
jos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy
PÉNTEK ~ «Ép, az Úr, nem változtam meg” - Mai
Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél, 9.
3,6 (Jn 13,1 - Ézs 49,14-21 - Hós 5,15-6,6)
Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
Kegyelmes és szerető Mennyei Atyánk van. Ez a
Bonnyai
Sándor, du. fél 7. Bonnyai
jellemzője, sohasem más. Mi változunk körülmé
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
nyeink hatására, biztonságos érzés, hogy van valaki, 1 Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bí
aki szilárd, változatlan. Hozzá mindig lehet iga
zik László. Rákospalota Nagytemplom
zodni!
I de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
* de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
SZOMBAT - «Aki Istentől született, az vigyáz magá
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kisra, és a gonosz meg sem érinti.” - ÍJn 5,18 (Zsolt
tarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
63,8 - J k 5,9-11 - Hós 8,1-14)
■ de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9.
Abból lehet érzékelni az újjászületést, hogy ké I (úrv.) Kosa László. Rákosliget de. 11.
pessé válunk a rossz elkerülésére. Isten Lelke I Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél 11.
I Inotay Lehel.
erőt ad a vigyázásban, hogy óvjam a magam és
Bécsikapu tér dd 9. (úrv.) Szebik Im
mások életét is. Ez a szent szolgálat kitölt min ii re, de. fél 11. (nemet), de. 11. (úrv.)
Szebik Imre, du. 6. Fodomé Szkrinyár
den időt, nem is marad lehetősége a gonosznak
Katalin. Torockó tér de. fél 9. Fodomé
rajtunk.
Szkrinyár Katalin. Óbuda de. 10. GöI rög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. II.
Némethné Tóth Ildikó | de. 9. Donáth László, de. 11. Donáth
f László, du. fél 7. Takács József. Modori
u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11.
Takács József. Budakeszi de. 8. Takács
József. Kelenföld de. 8. (úrv.) Scholz
László, de. 11. (úrv.) Scholz László, du.
6. Missura Tibor. Németvölgyi út 138.
de. 9. Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9.
Rőzse István. Budafok de. 11. Rőzse
István. Csillaghegy de. fél 10. Benkő
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.
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Elhunyt Nissiotis professzor
A nemzetközileg széles körben is
mert Nikolaos Nissiotis professzor
autószerencsétlenség
következtében
meghalt. Felesége súlyosan megsérült.
A 61 éves professzor legutóbb az athéni
egyetem tanára volt. Korábban a svájci
Bossey Ökumenikus Intézet igazgató
jaként működött és különösen az orto
dox-protestáns párbeszédben vált ne
vezetessé. Az Egyházak Világtanácsa
központi bizottságának tagjaként igen
sok világméretű értekezleten képviselte
a görög ortodox egyházat.
Amerikai küldöttség Magyarországon
Az Egyesült Államokbeli Krisztus
Egyesült Egyháza (United Church of
Christ) tett látogatást hazánkban egy
más közelebbi megismerése, jobb meg
értése és a közös prpblémák megbeszé
lése céljából. A küldöttség augusztus
21-26. között tartózkodott Magyaror
szágon. A látogatásra az amerikai egy
ház „Együttműködés a világ különbö
ző részein élő testvérekkel az igazsá
gosság, emberi jogok és béke érdeké
ben” elnfevezésű program részeként ke
rült sor.
Augusztus 23-án dr. Tóth Károly
református püspök, egész napos szemi
náriumot nyitott meg, amelyen a ma

M ár nyolc hónapja szemléli
nem szűnő kíváncsisággal ezt a
mi állandóan lüktető, folyton
változó világunkat a szóban
forgó nyílt, fényes szempár.
M indent észrevesz, amit az
elektromágneses sugárzás gaz
dag tartom ányából az emberi
szem számára érzékelhető,
aránylag kis terjedelmű hullám
hossz sáv útján közöl velünk a
Világ. Észrevesz, megjegyez, és
beilleszti élete és értelme folyton
bővülő látókörébe. M ár nem
csak a tárgyakat és arcokat is
meri fel, hanem a feléje sugárzó
érzelmek arckifejezésben meg
nyilvánuló változásait is. És vá-

laszol is rájuk. M osolyra mo
sollyal, tanításra élénk érdeklő
déssel, becéző szavakra kedves
gügyögéssel. Sokszor azonban
ő a kezdeményező. Több, elő
ször látott embert ejtett m ár
zavarba kitartó, szinte a lélek
mélyéig ható, vizsgálódó tekin
tetével. Meg az ismeretlen tár
gyak elemző szemlélete is érde
kes tulajdonsága. Kezébe veszi,
egyik nézetből hosszan vizsgál
ja, m ajd fordít rajta. Apró kísér
letekkel kutatja, mi, mire hasz
nálható.
De nem csak befogadója a
jelzéseknek, tapasztalatoknak,
hanem válaszol is rájuk. Örö-

Mi van az oltár mögött?
„Rossz” szokásom, hogy ha amit az imádkozó, igét hallgató
olyankor vagyok templomban, gyülekezet felé mutat. Megdöb
amikor nincsen istentisztelet, meg bentő! Elöl az istentisztelet leg
nézem, mi van az oltár mögött. szentebb eseménye történik, és
Lehet, hogy ez illetlenség, de nem mögötte sivárság, zűrzavar! Talán
tudok ellenállni a kíváncsiságom erre is vonatkoztatható, amit Jézus
nak.
Urunk a képmutatókról mond, és
Az oltár a templom középpont „meszelt sírokhoz” hasonlítja
jában van, és tőle balra a szószék. őket.
Az oltáron van a k&eszt és a Bib
(Mátis I.)
lia. Kétoldalt égcNRyertya, hogy
figyeljünk arra, amit az evangéliu
mokban Megváltónk mond: „Én
vagyok a világ világossága!” És
„Én vagyok az élet kenyere!” Az
oltárra terítünk meg az úrvacsorá
Éppen tizennyolc éves Ön? Ta
hoz, és felhangzik az ige: „Ez az én nulmányait befejezte? Van már ál
testem... Ez az én vérem...!” Az lása? Ismeri lehetőségeit, adottsá
oltár előtt hirdeti a lelkész a bűn gait? Szeretne egyszer sok pénzt
bánóknak: „Megbocsátattak a te keresni? Szeretne híres lenni, elis
bűneid...!”
merésben részesülni? Nem isme
Sok oltár csak egy deszkafalból rem válaszait ezen kérdésekre, de
van, aminek a gyülekezet felé néző szeretnék egy kis történetet elmon
oldalát szépen kifestették, sőt ara dani: Együtt voltunk néhányan
nyozás iS csillog rajta. A hátsó ol idősebbek és egy tizennyolc éves
dala gyalulatlan nyers deszka. ifjú. A társaság legidősebb tagja,
E mögött a kívül ékes, belül érdes egy okos, művelt, elismert tudós
deszkafal mögött, ha nem simul a megkérdezte az ifjút:,, És mi akar
falhoz, üres hely van. Sok helyen ön lenni?” - „Egy jó ember!” - volt
ezt ki is használják. Ott tartják pél a válasz. Erre a válaszra senki sem
dául a takarítóeszközöket, az számított. Elámulva, de nagy
énekszámok rákászát, virágvázá örömmel kiáltott fel az idősebb:
kat, de láttam már ott rossz kály „Ezt nevezem életcélnak!” A fiatahát, törött lócát, törött lábú szé labbnak talán nincs igaza, hogy ezt
ket, tartalék tetősterepet, gyertya- a „mi”-t egy jó ember megállapítá
csonkokat stb. Nem minden temp sával körülírta? Jó emberré, olyan
lomban van ez így, de elképesztő emberré lenni, aki azt cselekszi,
ami az Úrnak tetszik, akinek az
lehet a százalékarány!
Mindehhez talán csak annyit, életében Isten jósága és türelme
hogy ne legyen az oltár csak dísz visszatükröződik.., így érdemes él
let, kulissza, ami elöl szép és ara ni! Ehhez a célhoz akar Isten ben
nyozott, virággal díszített, égő nünket elvezetni.
Fordította:
gyertyákkal ékes, és mögötte öszVértesi Jolán
szevissza, torz ellentéte annak,

Az ifjú olvasókhoz

Szentháromság ünnepe utáni 16. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk
7,11-17: az igehirdetés alapigéje: Ám
5,21-24.

B árány L ászlón é

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Teológiai Akadémia
1986. szeptember 15-én, hétfőn dél
után 16.00 órai kezdettel a Zuglói Egy
házközség templomában tartja

Tanévnyitó istentiszteletét.
Az igehirdetés szolgálatát

Dr. Nagy Gyula
Ezt követően 16.30 órai kezdettel a
Teológiai Akadémia

Tanévnyitó ünnepi ülést
tart a következő tárgysorozattal:
1. Jer, dicsérjük Istent.. 40. ének.
2. Dékáni székfoglaló.
3. Az Akadémia új hallgatóinak
felvétele.
4. £irószö.
5. Himnusz.
A Teológiai Akadémia tanári kara ne
vében mindkét alkalomra tisztelettel
és szeretettel meghívom.
Dr. Cserháti Sándor
dékán

A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA

Sopronban született és ott tanult
zongorázni. A harmincas évek ele
jén került Pápára hitoktató-lelkész
férjével. 1952-ben Győrben végzett
kántorképző tanfolyamot. 14íven
át Nagygyimóton, majd több mint
10 évig Pápán kántorizált.
Hűsége, felelősségtudata példa
mutató. Nem ismert elháríthatat
lan akadályt, ha a szolgálatról volt
szó. Lelküsmeretesen gyakorolt,
készült minden alkalomra. Nem
csak lejátszotta az énekeket, ha
nem a lelke is énekelt. Sokszor hal
lottuk tőle, hogy az istentiszteleten
való orgonálás felüdülést jelent
számára. Felemeli és Isten közelsé
gében tartja fz a szolgálat. Mielőtt
kezét a billentyűkre helyezte imád
kozott, az utójáték befejezésekor
pedig hálás szívvel megköszönte
Istennek, hogy szolgálhatott.
A kántori szolgálat nem ért vé
get nála a templomi orgonálással.
Mikor hazaért a templomból, újra
fellapozta az ott énekelt dallamot
és a zongora mellett újra eljátszot
ta. így tudott rácsodálkozni az
énekek szövegére és mondanivaló
jára. Unokáit és dédunokáit is hű
ségesen tanítja a családon belül is.
A kántor szolgálata nemcsak a
gyülekezeté, hanem a családé és
önmagáé is lehet. Nem korlátozó
dik templomra, gyülekezeti terem
re, hanem folytatódik otthon a
családban is. Bizonyságtételeiből
mindig az Isten iránti hála csendül
ki. Boldog lélek Ő, aki mindig tud
örülni, mert mindenért hálás tud
lenni Istennek és örvendező ének
kel dicsőiti szerető mennyei Atyját.
Énekeskönyvébe is ezt írta: Há
lás szívvel dicsérjük az Urat!
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gyarországi protestáns egyházak és az
amerikai vendégek vettek részt. Dr.
Tóth Károly püspök üdvözölte a ven
dégeket és ismertette a tárgyhoz tarto
zó kérdésekkel kapcsolatos magyar
egyházi álláspontot. A bevezetőt köve
tő vitában Viczián János, a magyaror
szági Baptista Egyház elnöke, valamint
Kenneth Ziebel lelkész, a Krisztus'
Egyesült Egyháza Világmissziós Bi
zottságának vezetője elnökölt. A sze
minárium. során hasznos tapasztalatés információcserére került sor az ame
rikai és magyar egyházak képviselői
között. A résztvevők egyetértettek ab
ban, hogy az ilyen eszmecserék, vala
mint egymás terveinek ismertetése köl
csönösen hasznos, mivel lehetővé teszi,
hogy az egyházak megértsék egymás
helyzetét és álláspontját. Ugyancsak jó
lehetőséget adnak a felelősségtudat
erősítéséhez és az igazságos és tartós
béke munkálásához. Augusztus 24-én
vasárnap a küldöttek több helyi gyüle
kezetben istentiszteleten vettek részt
Budapesten és környékén. A látogatás
kiemelkedő eseménye volt a dunavarsányi generális vizitáció, amely alka
lommal dr. Tóth Károly püspök meg
látogatta a gyülekezetét és ezen részt
vehettek a külföldi vendégek is.
Az amerikai delegáció tagjai között
volt Király Zoltán püspök is, az ameri-,
kai Kálvin Synodus püspöke.

HAZAI ESEMÉNYEK

püspök végzi.

mét, kérését, háláját apró gesz
tusokkal, kedves gügyögéssel
adja tudtunkra, de leginkább a
tekintetével. Szeméből vágyak
és érzelmek sokasága árad egész
környezetére, de főleg a szeretet
m indent aranyfénybe vonó, me
leg, hívó sugárzása. Ez az, ami
hangját, apró m ozdulatait élet
tel, értelemmel tölti be, és a lélek
iránytűjét fordítja a világ felé,
ahonnan nemrég jö tt közénk.
Üzenetét nem lehet hallatlanná
tenni: Isten - szeretet.
Csoda ez? N em ... Életünk,
m indnyájunk életének term é
szetes, mindennapi jelensége,
ami mellett közönyösen hala
dunk tova, m ert gondjaink, fáj
dalm aink felhőjén át nem veszszük észre egy-egy sugárzó
szempár lelket kereső fényét.
Pedig ez a fénysugár a mi lel
künket keresi. Személy szerint:
csak a mienket.
Kérdeztem, szokatlan, kirívó
eset-e az életnek az ilyen kap
csolatkeresés? Ismét azt kell
m ondanom , hogy nem. Sem a
lelki, sem a fizikai élet területén.
Számtalan m egnyilvánulását fi
gyelhetjük meg m indennap
jainkban. S ha m ár előbb emlí
tettem a fény elektromágneses
tulajdonságának eszmei hatá
sát, szabadjon a fizikai életnek
is ezen a területén m aradnom.
Sokan hallgatunk rádiót, né
zünk televíziót. És, ha felné
zünk a háztetőn álló antennára,
gondolunk-e arra, hogy ez a
berendezés egy érzékelő szerv,
amely az adó által sugárzott
elektromágneses energiával fel
töltődve, azt készülékünkben
képpé, hanggá alakítja, és ben
nünk lelki érzelmeket kelt. Ö rö
möt, lelkesedést, bánatot, talán
ellenszenvet is.
A rra azonban m ár ritkábban
gondolunk, hogy ez a feltöltött
antenna energiája egy részét
visszasugározza a térbe. Szá
m ítható, m érhető, felfogható
mennyiségben.
H át ilyen antenna ez a beszé
lő szempár is. A hozzá tartozó
készüléket pedig Bálintnak hív
ják. Tökéletes alkotás, Isten ter
vezte és kivitelezte. És energiája
sohasem fogy el, m ert forrása az
örök szeretet.

I n

A Sajtóosztály értesíti a Lelkészi
Hivatalokat, hogy az
Útmutató
és 1987. évi
Evangélikus naptár
megrendelések
1986. október 15-ig
küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a
Lelkészi Hivatalokat, hogy a meg
rendelésen más iratterjesztési anya
got ne rendeljenek, kizárólag ezt a
két kiadványt. A Sajtóosztály az igé
nyeket a beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A határidőn túl
beérkezett megrendeléseket a Sajtóosztály nem tudja figyelembe venni.
Mosonmagyaróvár
Július 13-án, ünnepi Istentisztelet ke
retében iktatta be tisztségébe Kiss Mik
lós a gyülekezet lelkésze a következő hat
esztendőre megválasztott új presbitériu
mot:
Felügyelő: Pócza Zoltán, Másodfel
ügyelő: Nagy Sándor, Gondnok: Heintz
Sándor, Pénztáros: Mollner Andrásné,
Jegyző: Dr. Varga Zsuzsanna
Presbiterek: Mollner András, Zámolyi Gyuláné, Ellenrieder Károlyné, Szűcs
Vilmosné, Czeber Jánosné, Gincsay Er
zsébet, Nitsch Alajosné, Everling Ru
dolf, Mihály Sándor, Günther János,
Ferenczy Csaba, Wiedemann Ferenc,
Zámolyi József, Varga Tamás, Everling
Gyula, Papp Béláné, Tuller Kálmánná.
Ózd
Augusztus 22-24-ig három napos ige
hirdetés-sorozatot tartott a gyülekezet
ben Gáncs Aladár budapesti lelkész.
A sorozat témája volt: „Csendesség nél
kül nincsen mélység.” A vasárnap dél
utáni orgonahangversenyre Ózd város
közönségét is meghívtuk. Ezen barokk
szerzők orgonaművei szólaltak meg.
Farád
A Győr-Soproni Evangélikus Egy
házmegye közgyűlését 1986. szeptember
20-án, szombaton de. 10 órakor FARÁDON tartja. Előtte VilO órakor istentisztelet lesz Sümeghy József espereshe
lyettes szolgálatával.
Az istentiszteletre és közgyűlésre az E.
T. II. Törvény 66. §-ában megnevezett
közgyűlési tagokat és az érdeklődőket
szeretettel meghívják.
(Közös ebédre szeptember 14-ig lehet
jelentkezni Evangélikus Lelkészi Hiva
tal, 9321 Csoma-Farád, Győri út 76.
címen.)

Halálozás
Nagy Endréné szül. Kakas Edit életé
nek 76. esztendejében türelemmel viselt
hosszas, kínos szenvedés után május 23án Budapesten elhunyt.
Hamvait végakaratának megfelelően
a soproni evangélikus temetőben helyez
ték örök nyugalomra 1986. július 4-én.
Mind a félj, mind a feleség evangélikus
papi család sarjadéka. Nagy Endre édes
apja celldömölki, Kakas Edit édesapja
pedig dabronyi lelkész volt.
„Utas vagyok e világban
Mennyországban várörökhazám készen
A testem csak lelkesült por
S viszont a sor, ha rájön, porrá lészen”
Vajda Aurél ny. intézeti tanár 1986.
augusztus 24-én, életének 71. évében el
hunyt. Temetése 1986. szeptember 4-én
15 órakor volt Budapesten, a Farkasréti
temetőben.
Egy kevés ideig még veletek
vagyok, és majd ahhoz megyek,
akf elküldött engem.
(János 7,33.)
Özv. Káldy Gyuláné szül.: Erdélyi Ka
rolj n, volt rábcakapi lakos, az Evangéli
kus Életnek egész életében olvasója,
hosszú betegségben, 86. életévében viszszaadta lelkét Teremtőjének. „Napod
nem megy többé alá, és holdad sem fogy
el, mert az ÚR lesz néked örök világossá
god, és gyászod napjainak vége szakad.”
Ezs 60,20.
Szabó Ferencné szül. Győri Irma volt
vanyolai lelkész özvegye 90 éves korában
elhunyt; temetése Pápán volt a vanyolai
és csóti hívek részvételével, Németh Ti
bor vanyolai és Tóth Sándor mezőlaki
lelkészek szolgálatával. „Szeretem az
Urat, mert meghallgatja könyörgésem
szavát... óh Uram mentsd meg élete
met.” 116. zsoltárból.
Apróhirdetés
Madeira hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341.
Német nyelvű, modem teológiai köny
veket, mások gazdagítására továbbad
nám ajándékba, ill. kedvező áron. Leve
leket „Néhány száz” jeligével kérem a
Kiadóba. Telefon: Bp. 68-68-93.
Vár oldalában 87 négyzetméteres, 2
szoba hall, személyzetis öröklakás eladó.
Telefon: 558-747 (este).
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A nyolc hétig tartó munkában
közel kétszáz fiatal vett részt

S eg éd lelk észi, lelk észi m unkatársi
m egbízások
az É sza k i E gyházkerületben

Lelkésziktatás Békéscsabán
ségben tud hűséges lenni a szeretetben, m egértésben, segítés
ben. G yakorolja a gyermeki
engedelmességet,
tiszteletet.
Szülői hivatása m agaslatán áll.
A m unkatársi közösségben tud
együttm unkálkodni.
Isten kegyelméből élni azt je
lenti, hogy a keresztyén ember
szereti a drága m agyar hazát,
és fáradhatatlanul m unkálko
dik a békéért és az igazságossá
gért az egész Földön.
Az ünnepi istentiszteleten
részt vett és a közgyűlésen fel
szólalt Sasala János Békéscsa
ba város tanácsának elnöke.
K öszöntötte az ünneplő gyüle
kezetét és új lelkészét A radi
A ndrást, akivel együtt ült az
iskolapadban annak idején.
A gyülekezet nevében K o 
vács Pál igazgató-lelkész és
dr. Bujdosó G ézáné, az ifjúság
nevében Vári István köszöntött.
A szomszédos N yugat-B éké
si Egyházmegye nevében Pintér
János esperes üdvözölte A radi
A ndrást, m egköszönve hűséges
gyülekezeti és egyházmegyei
szolgálatát, s értékelve a lelkész
hitvesének és gyerm ekeinek
példás életét.
A testvéregyházak köszönté
sét N agy László reform átus es
peres, az egykori diáktárs, és
Gyenes M ihály rk. esperes,
apátplébános tolm ácsolta.

A Szarvas-újtemplomi gyü
lekezet nevében Roszik János
felügyelő köszönte meg A radi
A ndrás 15 évi szarvasi hűséges
m unkáját, kifejezve egyúttal,
hogy sajnálják lelkipásztoruk
elmenetelét.
A Kelet-Békési Egyházme
gye nevében dr. Kiss István
egyházmegyei felügyelő és Táborszky László esperes szólt.
írásban köszöntötte az új lel
készt D r. N agy G yula püspök,
Sólyom K ároly püspökhelyet
tes és sokan m ások.
Az ünnepi istentiszteletet
gazdagította
a
gyülekezeti
énekkar szép szolgálata, a köz
gyűlést pedig a köszöntők köz
vetlen, testvéri szava.
Kedves színfoltja volt a köz
gyűlésnek, am ikor az esperes
köszöntötte A radi A ndrás öz
vegy édesanyját, a békéscsabai
gyülekezet
egyik
hűséges,
tem plom os tagját és a 90 éves
Ruzicskay G yörgy kiváló fes
tőm űvészt, a beik tato tt lelkész
közeli rokonát.
A közgyűlés a H im nusz eléneklésével ért véget.
A sokak szám ára emlékeze
tes, szép nagytem plom i ese
m ény után a közeli K örös Szál
lóban közös ebéden vettek
részt a vendégek és a békéscsa
bai gyülekezet sok-sok tagja.

Továbbképzés
tehetséges kántorjelölteknek

D R . N A G Y G Y U L A püspök 1986 augusztus 2-től kez
dődő hatállyal

Az elmúlt évekhez hasonlóan
ezen a nyáron is m egtartottuk
kántortanfolyam ainkat Foton.
A tavalyihoz hasonlóan a har
m adik tanfolyam ot intenzív
kurzusként szerveztük meg, s
cikkemben ennek a tanfolyam 
nak a m unkájáról adok számot.
A résztvevőket ide nem je
lentkezés alapján vettük fel, ha
nem az Igazgató Tanács hívta
meg azokat, akiket az előző tan
folyam okról úgy ism ertünk
meg, m int szorgalmas és tehet
séges kántoijelölteket. A fóti
tanfolyam okra jellemző a részt
vevők kom oly igénybevétele.
Reggel fél héttől lám paoltásig
folyik a m unka, a gyakorlás. De
ezen az intenzív tanfolyam on
még feszesebb a napirend. A cél
az, hogy három hét alatt minél
többen jussanak el arra a fokra,
hogy a gyülekezetben szolgálat
ba állhassanak, vagy pedig je
lentős lépéseket tegyenek a téli
tanfolyam on megszerzendő ok
levél elnyeréséhez. Ezért itt pél
dául a haladottabbaktól azt is
megköveteljük, hogy a koráljáték alatt a korálszöveget énekel
je. A hittanórák keretében kü
lönös hangsúlyt kap az egyháztörténet és a liturgika oktatása.
Ez utóbbi az új énekeskönyv és
az idén megjelenő új Agenda

M itykó András segédlelkészt szolgálatra a Kissomlyó-i
gyülekezetbe,
Vető István segédlelkészt az Északi Egyházkerület Püspö
ki H ivatalába augusztus 15-től kerületi segédlelkészi szolgá
latra,
Fodorné, Szkrinyár Katalin lelkészi m unkatársat szeptem
ber 1-től a budavári gyülekezetbe,
Kovácsné, Tóth M árta lelkészi m unkatársat szeptember
1-től a vönöck-kemenesmagasi gyülekezetbe,
Lacknerné, Puskás Sára lelkészi m unkatársat szeptember
1-től a pusztavámi és móri gyülekezetbe küldte ki.
N agy Edina lelkészi m unkatárs a betheli Teológiai Főis
kolán egyéves ösztöndíjas tanulm ányokat folytat.

Segédlelkészi, lelkészi munkatársi áthelyezések
D R . N A G Y G Y U L A püspök 1986 szeptember 1-től kez
dődő hatállyal
Donáth László miskolci segédlelkészt a budahegyvidéki és
csepeli gyülekezetbe,
Buczolich M árta lelkészi m unkatársat szeptember 1-től a
budahegyvidéki gyülekezetből a soproni gyülekezetbe he
lyezte á t szolgálattételre.

H elyettes-lelkészi megbízás
D R . N A G Y G Y U L A püspök 1986 szeptember 15-től
Cserági István lelkészt bízta meg a tési gyülekezetben a
helyettes-lelkészi szolgálattal.

tudjanak adni. A kórus hang
zására rendkívüli gondot fordít
az énekkar vezetője, ifj. H a
fenscher Károly csengődi lel
kész. A szép kórushang kiala
kítása érdekében hangképzés
naponta fél óráig is eltart.
A tanfolyam utolsó előtti
napján, augusztus 15-én a kórus
a D eák téri tem plom ban egy
házzenei est keretében m utatta
be e kom oly m unka eredmé
nyét. M űsoruk első felében az
oltár előtt kíséret nélküli műve
ket énekeltek. Eccard nyolcszólamú, kétkórusos m otettája,
J. N . D avid huszadik századi
német zeneszerző rendkívül ne
héz, m odern pünkösdi korálfeldolgozása és Kodály Zoltán:
„Sik Sándor Tedeum a” című
nagy kórusm űve hangzott el.
Az est m ásodik felében az ének
kar a karzatról orgonakíséretes
műveket ad o tt elő. Itt Bach
Glória-tétele, valam int H ändel
M essiásából és Bach 3 1. k an tá
tájából hangzottak el kórus
részletek. Teljes zenekar nem,
lévén, azt pótlandó, a zenekari
szólam okat Szebik Ildikó b ra
vúrosan játszotta az orgonán.
Az orgona hangzását Ecsedi
Zsuzsa hegedű- és Vető István
csellójátéka egészítette ki.
Az áhítat középpontjában

Táborszky László
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Keresztury Dezső

Esti imádság
0 , milyen vad homályba futnak
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívóhomokkal árad.
Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Fuvolakettős a Deák téri záróhangversenyen

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmám;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!
A lelkészi kar megáldja az ősi Confirmával az új lelkészt
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T ize n ö t e s z te n d ő a G y ü le k e z e ti S e g é ly élén

„A testvéri szeretet és annak segítőkészsége mindig megújul

5

?

Interjú a Gyülekezeti Segély országos előadójával
1971. július 2-án rendkívüli ülést
tartott az Országos Egyház presbi
tériuma. Ezen az ülésen - többek
között - bejelentésre került, hogy
Várady Lajos esperes, a Gyüleke
zeti Segély országos lelkész előadó
ja, 1971. május 19-én, elhunyt.
Dr. Káldy Zoltán püspök javasla
tára a Gyülekezeti Segély országos
lelkészi előadójául a presbitérium,
Karner Ágoston lelkészt, az Orszá
gos Egyház főtitkárát választotta
meg. Mindez tizenöt esztendővel
ezelőtt történt. Ebből az alkalom
ból kerestem fel dr. Karner Ágos
ton főtitkárt.
- Hogyan fogadta, főtitkár úr,
az Országos Egyház Presbitériu
mának ezt a döntését?
- őszintén mondom, nagy meg
lepetéssel. Ugyanis az ülés előtt
mindössze néhány nappal érkez
tem haza hosszabb külföldi utáni
ról. így még az ülés előkészítésé
ben sem tudtam részt venni. Ezért
a megbízatás váratlanul ért. Tulaj
donképpen azt sem tudtam akkor,
hogy mível is jár ez a tisztség.
- Miután közvetlen elődje, Vára
dy Lajos esperes elhunyt, így ez nem
volt egy „élő" stafétaváltás. Nem
jelentett ez problémát?
- Várady Lajos viszonylag rö

vid ideig állt a Gyülekezeti Segély
élén. Viszont elődje, Koren Emil
esperes hosszú esztendőkön ke
resztül töltötte be ezt a tisztséget.
Tőle kértem s kaptam segítséget az
elinduláshoz. Mai napig hálás va
gyok ezért a segítségért.
- Miben látja ennek a murikaágnak a fontosságát, helyét és felada
tát az egyház mai életében? Nem
vált idejétmúlttá, avíttá egyházunk
nak ez a szolgálati ága?
- A kérdés második felére egy
szerű a válaszom. Nem és nem! Ez
a szolgálat - bár már 125 esztendős
múltra tekinthet vissza - , nem vált
és nem válhat avíttá, idejétmúlttá.
Hiszen a testvéri szeretet s annak
segítőkészsége mindig megújul ott,
ahol Isten Lelke újra és újra teremti
népét. És ennek a valóságát éljük
át napjainkban is. Minél mélyebben
gyökeredzik az egyház Krisztus
evangéliumában, annál nagyobb
lesz az áldozat- és a segítőkészség.
A mögöttem lévő tizenöt eszten
dő szolgálata három dologban
erősített meg. Éspedig:
A Gyülekezeti Segély (korábban
a Gyámintézet) szolgálata egyhá
zunk egységének igen fontos bázisa.
A Gyülekezeti Segély nem beszél az
egységről, hanem munkálja ezt a

közösséget. Mert amikor pl. a múlt
esztendőben a Gyülekezeti Segély
nagy összegekkel támogatta a móri
és a dunaújvárosi gyülekezeteket
istentiszteleti helységek vásárlásá
ban, akkor - véleményem szerint -,
annak a lelki és szervezeti egységét,
amit úgy hívunk, hogy Magyaror
szági Evangélikus Egyház, tovább
építését és erősítését szolgálta, azaz
munkálta az egyház egységét.
A másik tapasztalatom, hogy a
szórványhelyzetünkről sem elég
csak beszélni. Valamit tenni is kell,
hogy ezek a kis gyülekezetek meg
tudjanak birkózni azokkal az
anyagi gondokkal, amelyek rájuk
nehezednek. De ugyanakkor lát
nunk kell a különbséget is szór
vány- és szórványgyülekezet kö
zött. Ma már csak az egész egyház
lelki és anyagi összefogásával tud
juk az igehirdetés, az egyházi élet
folyamatosságát biztosítani ezek
ben a kis gyülekezetekben. És eb
ben a vonatkozásban a Gyülekeze
ti Segélynek további szolgálati le
hetősége van.
Végül a Gyülekezeti Segély szol
gálata egy speciális területen hasz
nos külügyi szolgálatot is végez.
Csupán a véletlen hozta úgy, hogy
éppen az elmúlt tizenöt esztendő

alatt a Gyülekezeti Segély által
olyan kapcsolatokat tudtunk ki
építeni, amelyek egész egyházunk
ra nézve hasznosak. Nem csak az
anyagiakra gondolok. Kevesen
tudják talán, hogy lelkészeink ma
rendszeresen utaznak - évente ti
zen - , Erlangenbe (NSZK), hogy
az ottani Martin Luther Bund
(Luther Márton Szövetség) rende
zésében és költségére négyhetes né
met nyelvtanfolyamon vegyenek
részt. De szólhatnék a diakóniai
intézményekben az utolsó tíz esz
tendőben végzett felújítási munká
latokról is, amelynek pl. egyik
„gazdája” a Bajor Diakóniai Egye
sület. De nem hagyhatom ki a
mindkét Németországban tevé
kenykedő Gustav Adolf Egyesüle
tet sem. Az NDK-ban tevékenyke
dő egyesület éveken keresztül ter
mészetbeni ajándékokkal támo
gatta - vagonszámra - , diakóniai
otthonainkat. Az NSZK-beli se
gélyszervezet pedig mindenütt „ott
van”, ahol nagyobb volumenű
építkezés folyik hazánkban.
- Két és fél cikluson keresztül
töltötte be főtitkár úr, a Gyülekeze
ti Segély országos előadói tisztsé
gét. Most ősszel általános tisztújí
tás lesz az Országos Egyház külön-

liturgiájának megismertetésére
törekszik.
Az énekkari m unkában is fe
szített a tem pó, hiszen nagy az
anyag: egy teljes egyházzenei
estre való m űsort kell a hallga
tóknak m egtanulniuk úgy,
hogy arról egyénileg is szám ot

böző munkaága vezető tisztségeiben
is. Milyen reményekkel tekint a jö
vőre? Mit gondol, meg fogják hoszszabbítani a mandátumát újabb hat
esztendőre?
- Az elmúlt másfél évtizedben
sem végeztem semmi rendkívülit.
Nem voltak nagy céljaim s szolgá
latomat nem „övezte” sem kima
gasló elismerés, sem kiugró siker.
Szerettem és szeretem a szórvány
gyülekezeteket. Együttérzek a lel
készekkel, akik közül soknak igen
nehéz gyülekezeti - és családi gondokkal kell szembenézniük.
Néhány lelkész betegséggel, fárad
sággal küszködik. Különböző
munkaterületre állított bennünket
az Úr, de egyformán emberek, ke
gyelemre szorultak vagyunk. A mi
generációnk „életközeiben” éli át a
népegyház felbomlását. Ez sok el
lentmondással jár. A sort még le
hetne folytatni. Egy biztos, hogy
mindez kihat s meghatározza a
Gyülekezeti Segély szolgálatát is.
A magam tisztségével nem sokat
foglalkozom. Ha Isten úgy akarja,
hogy szerény tehetségemet fel tudja
még használni, úgy készségesen alá
vetem magam akaratának. Szá
momra eddig is „édes teher” volt a
főtitkári munka mellett - vagy azon
belül! -, a Gyülekezeti Segély szol
gálata. Ezután is az marad. Ha vi
szont mást tisztel meg ezzel a fel
adattal egyházunk, készséggel fel
ajánlom tapasztalataimat, amit e té
ren tizenöt esztendő alatt szereztem.
- Köszönöm a beszélgetést. Z-né

igehirdetés állt, amelyet a tem p
lom igazgató-lelkésze, dr. H a
fenscher K ároly tarto tt. Az
énekkari darabok között hang
szeres művek is felcsendültek.
Az est üde színfoltja volt Réthey
Szilvia és Kertész Botond fuvo
lakettőse. A D eák-téri orgoná
hoz a tanfolyam hallgatói ültek
le: G álos M iklós, H onti R ita,
Szilágyi G yula és T orda D óra.
H ibátlan, átélt orgonajátékuk
tette teljessé a jól sikerült, ko
moly, színvonalas egyházzenei
áhítatot.
A tanfolyam m ásik csúcs
pontja az utolsó napi záróisten
tisztelet volt. M íg a hangverse
nyen népes hallgatóság vett
részt, addig a fóti tem plom ban
ta rto tt istentiszteleten m ajd
nem csak a tanfolyam résztve
vői voltak jelen. Az úrvacsorás
istentisztelet a m ár nyom dában
lévő új __Agenda „liturgikus”
rendje (Énekeskönyv 14. litur
giája) szerint történt. A lelkész
és a fiatal gyülekezet váltakoz
va énekelte a liturgikus tétele
ket a lutheri énekes liturgia sze
rint, amely a gregorián éneklés
ősi hagyom ányát eleveníti fel.
Gyönyörűségesen zengett ez az
ének mély áh ítato t keltve a
résztvevőkben. M indnyájun
kat az ünnepélyesség és a bensőségesség ragadott meg ebben
az igei és liturgikus zenei k ö r
n y e z etb e n .
Nem m ondhatjuk, hogy e tan 
folyam végén pihent hallgató
ság és előadói gárda vett búcsút
a felújítás előtt álló M andák
O tthontól, de hogy életreszóló
keresztyén élménnyel lettek gaz
dagabbak, az bizonyos. A su
gárzó arcokról legalábbis ezt
lehetett leolvasni. Trajtler Gábor
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Hogyan szolgálhatunk Jézusnak?

Mária és Márta
Ha vendég érkezik a ház
hoz, mindenki rakodik, ké
szülődik, felnőttek kitakarít
ják a lakást, ti gyermekek is
összerakjátok addig a játé
kaitokat. A vendég napjait
azzal tesszük kényelmessé,
hogy igyekszünk minden
ben a segítségére lenni.
Szinte lessük gondolatait.
Jézus nagyon sok házhoz
elment. Sokan hívták meg
vendégségbe. Úgy akarták
fogadni, mint mi egy kedves
vendéget. Jézus azonban,
amikor belépett egy házba,
nem a vendég helyét foglal
ta el, hanem a házigazdáét.
Számára a legkedvesebb
fogadtatás, a legnagyobb
megtiszteltetés, ha enged
jük, hogy ö legyen a ház
ura. Ha engedjük, hogy ö
szolgáljon nekünk. Igaz,
egészen más kerül az asz
talra, mint amit mi tervez
tünk. Jézus úgy tesz mint
Édesanyánk. Ö sem azt nézi,
mit kérünk, mit szeretnénk,
hanem elsősorban azt, mire
van szükségünk.
Édesanyád biztosan na
gyon örül annak, ha segí
tesz neki. Ha megleped egyegy helyette elvégzett m un
kával, vagy valami ajándék
kal. Igazán nagy öröm öt
azonban úgy tudunk sze
rezni szüléinknek, ha figye
lünk szavukra, bölcs taná
csaikat megfogadjuk.
Itt tévedett Márta, ö adni
szeretett volna Jézusnak, fi
nom ételeket, kényelmet, s
ezért rosszul választott. Má
ria, aki hallgatott Jézusra, a
két lehetqség közül ö vá
lasztott jól.

Amit mi adunk Jézusnak
időnkből, tudásunkból, pén
zünkből, az mind elvész. De
amit Jézus ad a példázatok
ban a gyermekbibliaórákon,
az megmarad. Abból ké
sőbb is útmutatást kapunk.
Am ikor a vendég elmegy, a
kimerült háziak kezdik a ta
karítást, rakodást. Ezért lesz
Jézus házigazda. Mert aki a
házhoz tartozik, ha kényte
len is egy-egy időre távol
lenni a háztól, valami eltéphetetlen kapcsolat továbbra
is köti az otthoniakhoz. Szü
léitek pedig 5m ikor elmen
nek hazulról, azt kérik tőle
tek, úgy viselkedjetek, m int
ha otthon lennének, m intha
mindent látnának, hallaná
nak.
Ezért lesz Jézus házigaz
da ott, ahova egyszer hívják.
Nem Ö vár tőlünk kiszolgá
lást, hanem ö segít, taná
csol bennünket. Részünkről
az a legnagyobb szolgálat,
a legnagyobb megtisztelte
tés a Mester felé, ha meg
hallgatjuk. Ha nem csak a
fülünkkel hallgatjuk, hanem
szívünkbe
zárjuk,
amit
mond.
Ha Jézus a házunkba, az
életünkbe jön, a legfonto
sabb, hogy figyeljünk rá. Sza
vaiból erőt, biztatást kapunk
arra, hogy később másokon
tudjunk segíteni. A gyengéb
beken, a játékban ügyetle
nebbeken. Hiszen ö azt
mondta, amit a legkisebbel
megtesztek, azt velem teszitek
meg. De csak akkor tudunk
így szolgálni, így segíteni Jé
zusnak, ha előtte hallgatunk
S zavára.

Szabóné Piri Zsuzsanna
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K RISZTUSBAN LEH ETÜNK EGYEK
Ki tudná pontosan megmondani, hogy világunk jelenlegi
szakaszában az emberiség anyagi javainak hányad részét for
dítja fegyverre és katonai gépezet fenntartására. A kormá
nyok napvilágra hozott fegyverkezési kiadásai úgy tükrözik
a valóságot, mint a harcoló arabok közölt veszteséglistája.
Egy biztos, a felhasznált összegek fedeznék az emberiség je
lentős hátrányos helyzetében élő részének élelmezési, egész
ségügyi, szociális, kulturális stb. kiadásait. Mi, Európában
csak a „nukleáris rémről” beszélünk. Alan Boesak, a Refor
mátus Világszövetség elnöke erről másként vélekedett, ami
kor az emberiség kétharmad részét gyötrő nyomorról és éh
ségről beszélt: „Az én falumban az emberek nem értik a
nukleáris kifejezést; de mindent tudnak az éhezésről és a
szegénységről.”
Egyre csak azt látjuk, hogy a gazdagok gazdagabbak, a
szegények szegényebbek lesznek, a szakadék pedig egyre in
kább mélyül.
Ezen a vasárnapon ebbe a vajúdó korba prédikál bele ez a
több mint két és fél ezer éves prófécia. Mégpedig úgy, hogy
az ember szívében ősidők óta élő békevággyal a népek buzdít
ják egymást: „Menjünk az Úr hegyére, mert a Sionról jön a
tanítás.” Lehetséges, hogy az emberiség egyszer rádöbben
arra, hogy a megoldás Istennél van, éspedig a béke? De nehéz
ebben a rádöbbenésben hinni! Nehéz még akkor is, ha tudjuk,
hogy ez a prófécia nem távoli időről beszél, hanem más időről,
amely ott kezdődik, ahol a miénk végződik. Ezsaiás és Mikeás
olyan próféciáról szólnak, amely - feltehetően - nem tőlük
származik, de Izraelben közismert volt. A képies kifejezések
érzékeltetik, hogy új teremtésről van szó. Sion, a jelentéktelen
jeruzsálemi templom-domb, a halmok és hegyek fölé emelke
dik. Ez eszmei és térbeli változásra is utal. Ezt a történelem
Ura hozza el. Az ő igazi és végső akarata: a béke! A népek
rádöbbennek, hogy az Istentől való eltávolodás következmé
nye a bizalmatlanság, harag és gyűlölet ember és ember, nép
és nép között. A fegyverekre nincs többé szükség. Termelőeszközöket készítenek belőle. így nép népre többé fegyvert
nem emel és hadviselést sem gyakorol.
Igaz, ez az utolsó idők eseménye. A „teremtett világ sóvá
rogva várja” kiteljesedését. De a folyamat már Krisztusban
elkezdődött. Ő békét hozott a földre és Isten általa a kereszten
megbékéltette önmagával a világot. Az Újszövetség békével
kapcsolatos görög szava békességet és békét jelent. Számunk
ra Istennel a „belső” békességet a bűnbocsánat személyes
elfogadása, a hitre jutás jelenti. Ez arra késztet minket, hogy
az ember és ember, nép és nép közötti „külső” földi békéért
és igazságosságért harcoljunk. Jézus Isten fiainak nevezi azo
kat, akik békét teremtenek. Nem azért kell síkra szállnunk a
békéért, mert „belső” békességünk esztétikai érzékét sértik a
minket körülvevő világ „lelki és háborús törmelékei”. Vilá
gunkat gondviselő szeretetével kormányzó Isten Krisztusban
minket munkatársaivá is tett.
Csodálatos számunkra az a tény, hogy az emberek, népek
és fajok Krisztusban egyek lehetnek. Ezért képviselnünk kell:
Krisztus azért jött, hogy benne a teremtett világ és Isten újra
egymásra találjon.
Kalácska Béla

Egy újtemplomi ifjúsági órán
körkérdéseket intéztünk fiatalja
inkhoz. Néhányat a kérdések és
válaszok közül:
Hogyan kerültél közösségünkbe?
Ági (18 éves, gimnazista):
- A templom utcájában járva egy
szer feltűnt a gyülekezet hirdetőtábláján egy plakát: ifjúsági istentiszteletre hívogatott. Féltem egye
dül benyitni erre az alkalomra, de
felülről kaptam erőt a bátortalan
ság leküzdésére.
Misi (19 éves): - Többen hívtak
és elmondták, hogy milyen érdekes
dolgokról lehet itt beszélgetni. Kí
váncsi lettem Jézusra!
Zita (18 éves, gimnazista): A gyülekezet lelkésznője keresett
meg és hívott. Szívesen mentem,
mert vágytam Isten közelébe.
B. Erika (18 éves, gimnazista): Barátnőm, aki már régóta jár ifjú
sági órára, többször hívott engem
is. Két évvel ezelőtt végre elhatá
roztam magam és azóta is szombat
esténként ide járok.
A többiek válaszaiból is kitűnt,
hogy milyen nagy jelentősége van
a személyes hívogatásnak. A leg
több fiatal barátai által jutott az
Úr közelébe. Ennek kapcsán jó fel
tenni önmagunknak is a kérdést:
hívom-e barátaimat ifjúsági órák
ra, imádkozom-e azért, hogy ők is
megismerjék Jézust?
Mit vársz az ifjúsági alkalmaktól?
Sándor (20 éves, először van kö
zöttünk): - Meg akarom ismerni
azokat a dolgokat, amikről itt szó
van, esetleg vitatkozni, mert nem
valószínű, hogy egyetértek velük.
Cs. Erika (21 éves, főiskolás): Megújulást, épülést és kérdéseimre
választ várok.
B. Erika: - Hallgathatom az
Igét, bizonyságtételeket - ezek ál
tal közelebb kerülök Istenhez. Lá
tom a hívő embereket és bizonyos
sá válik bennem, hogy érdemes Jé
zus követőjének lenni.
Fiataljaink többsége hitben való
erősödést, épülést vár közöttünk.
Mi arra törekszünk, hogy kérdése

iknek is helyet adva mindig Istei
üzenetét továbbítsuk.
Mire leltél közöttünk?
Péter (18 éves, gimnazista): Fokozatosan értettem meg azt
hogy Isten szeret engem is, egyet
len Fiát küldve értem, megválté
somra. Nagyon boldog vagyok
hogy Isten közelében élhetek.
Misi: - Azt, amit máshol nen
tapasztaltam, megtaláltam életem
értelmét.
Cs. Erika: - Itt közöttetek kéz
dett komolyabban érdekelni az Úi
■dolga és egy idő után Isten megszó
lított. Ekkor fogadtam el személyes
megváltómmá Jézus Krisztust.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogj
ne csupán jó társaságot, vidámsá
got találjanak közöttünk a fiata
lok, hanem azért könyörgünk
Urunkhoz, hogy mindig Jézus tük
röződjék szavainkon, életünkön
mert Őt kell befogadniuk. Nagj
baj, ha a fiatalok egy-egy személy
hez ragaszkodnak, így egy-egy teo
lógiai látásmódhoz és nem az egy
ház fejéhez, Jézushoz!
Mit jelent számodra az Úr Jézus/
Marika (dolgozó): - Vallásos
családban nőttem fel, de amikor a
bűneim felől kérdeztek, én nyu
godt voltam, ugyanis jónak tartot
tam magam. Ezért Jézus Krisztus
ra, mint Megváltóra nem volt
szükségem. De azóta Isten kegyel
méből felismertem teljes bűnössé
gemet. Ezek után kértem és kap
tam is bűnbocsánatot. Azóta Jézus
személyes Megváltóm, aki azért
halt meg, hogy én éljek. Ez az élet
szolgálatra hív a gyülekezetben is
Anna (dolgozó): - Bűnbocsána
tot és gyógyulást, felelős szolgálat
ba indít egyházban és világban
egyaránt.
Ráczné (dolgozó): - Félelmeim
ből, megkötözöttségeimből szaba
dulást hozott, teljes bűnbocsána
tot, örök életet.
Egy maroknyi csapat válaszolt,
de tudjuk, sok bízatott ránk: nem
kevesebb, mint a jézusi tanítványság.
Deme Zoltánné

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk! Félelem szorongatta világunkban köszönjük a Krisztusban ka
pott békét és a benne valö egység lehetőségét. Bocsásd meg, hogy nem
tettünk meg mindent azért, hogy ne épüljenek falak népek, fajok és
vallások között. Reménységgel várjuk az időt, amikor Te leszel minden
mindenekben. Ámen.

Ifjúsági óra Szarvas-Üjtemplomi gyülekezetben

M iért já r o k te m p lo m b a ?

Kálvin —életközelből
Az egész magyar ökumené számá
ra nyereség Szénási Sándor reformá
tus esperes (Bicske) könyve, amely
„Kálvin emberi arca" címen jelent
meg nemrég a Református Zsinati
Iroda Sajtóosztálya kiadásában.
E munka jelentős hozzájárulás ah
hoz a vállalkozáshoz, amelyet „Az
evangéliumi kálvinizmus füzetei” cí
men népszerű olvasmányos célzattal
alapított dr. Bartha Tibor püspök.
Ä szerző Zsid 13,7 igéjének szem
előtt tartásával arra törekedett,
hogy a nagy svájci reformátor ábrá
zolásával se ne torzítson - ahogy
írja: ezt elvégezték ellenségei - se ne
szépítsen. Mert a „lakkozott” iro
dalom (és hozzátehetném: a lakko
zott beszéd) nem a Szentírás műfaja.
Igaz szót, őszinte írást kap kézbe
az olvasó. Sokoldalú kép: gondok
tól és kísértésektől barázdált, har
coktól edzett, gondolatoktól su
gárzó arc körvonalai rajzolódnak
ki Szénási Sándor jól átgondolt,
irodalmi utalásokban is gazdag
könyvéből.
Harcos életpályája és „külső
embere” mellett megismerhetjük
Kálvin alázatát, humorát, kolle
gialitását, fájdalmait és embersé
gét. Csak így, ilyen sokszínű ábrá
zolással érhette el a szerző, hogy. Béza Tivadar szavaival - ne akar

junk emberből angyalt kreálni, de
ugyanakkor ne lehessen belőle ör
dögöt se festeni.
Teljes kép persze csak akkor
bontakozna ki előttünk, ha - ami
lehetetlen - Kálvin mind a 4271
fennmaradt levelét elolvasnánk.
De így is meggyőződhetünk arról,
hogy mennyire igaztalan és elfo
gult az a vád, hogy „a genfi pápa”
száraz és merev szellemű, szívtelen,
művészet- és haladásellenes lett
volna. Korhoz kötöttsége folytán
érthető, hogy hitt a boszorkányok
létezésében, hogy „borzadálynak”
minősítette a Szentháromság taga
dását, és sokszor téves döntéseket
hozott, mint egyházkormányzó.
A tüdőbajjal és gyomorgörcsök
kel küzdő reformátor mindössze
55 évet élt. Élete nagy részében
bámulatos lelki erővel hordozta a
lelki kínokat is: a két evangéliumi
irányzat közötti ellentét keserűsé
gét, a hugenották üldözésének szo
morú híreit és a belső ellenség gú
nyolódását. így tudott - egy Kálvin-plakett felirata szerint - „test
ben megtörtén, lélekben hatalma
san, hitben diadalmasan” az evan
gélium terjedéséért küzdeni.
Bennünket evangélikusokat kü
lönösen is érdekelhet, amit e
könyvből Kálvin kollegialitásáról,

főként Lutherhez és Melanchthonhoz való viszonyáról megtudha
tunk. Többször valósággá vált
Kálvin életében Pál apostol szava,
hogy „a prófétalelkek engednek a
prófétáknak” (lK or 14,32).
1543-ban azt írja Kálvin Luther
ról, hogy „őt Isten kiváló apostolá
nak tartjuk, mivel leginkább az ő
munkája és szolgálata állította
helyre korunkban az evangélium
tisztaságát”. Ugyanott írja: „maga
az ügy hirdeti, hogy kezdetben
nem Luther beszélt, hanem Isten
villámlott az ő ajka által”. 1545
elején pedig így fejezte be egy Lu
thernak írt levelét: „Ami a földön
nem lehetséges, hamarosan, remé
lem, az Isten Országában megvaló
sul. Élj boldogan, nagyhírű férfiú,
Krisztus legjelesebb szolgája, ne
kem mindig tisztelt Atyám”.
Amikor Kálvin Melanchton fő
művét, a Loci Communes-t elol
vasta, majd franciára fordította, a
hozzá írt előszóban annak világos
stílusára és építő voltára hívta fel
az olvasók figyelmét, s előszeretet
tel terjesztette azt hívei körében.
Máskor „igaz barátjának, az egy
ház fénylő világosságának és leg
nemesebb tanítójának” mondja
Fülöpöt, a Római levélhez írt ma
gyarázatában pedig ezeket írja ró

Olvasóink hozzászólásai
la: „Melanchton Fülöp az ő rend
kívüli tanultsága révén, amivel a
tudományok minden nemében ki
válik, sok világosságot hozott
azokhoz képest, akik őelőtte a
nyilvánosság elé léptek...”
Hosszan időzhetnénk a svájci
reformátor életközeli jellemzésé
nek részleteinél. Nemcsak egyhá
zaink egykori vezetői igaz barátsá
gának illusztrálására, hanem a
Kálvint olykor „kőszívű”, „érze
lem nélküli” vagy „rideg” jelzőkkel
illető vádak cáfolására álljanak itt
befejezésül azok az emléksorok,
amelyeket Kálvin a wittenbergi jó
barát halála (1560) után vetett pa
pírra. „Óh, Melanchthon Fülöp!
Téged szólítlak tanúul, mivel Te
már Krisztussal Istenben élsz, és
vársz ránk, míg mi is e boldog nyu
galomba felvétetünk. Százszor is
elmondtad, amikor a munkától fá
radtan vagy inkább sok bosszúság
tól leverten fejedet bizalmasan
ölembe hajtottad: ’Bárcsak tetsze
ne Istennek, hogy öledben azonnal
meghalhatnék!’ Én pedig később
ezerszer is kívántam: bárcsak
együtt lehetnénk!”
Szénási Sándor könyvéből (ára
47,- Ft) valóban Kálvin emberi
arcát ismerhetjük meg - életközel
ből.
Fabiny Tibor

G roó G yula tartalm as, fon
tos és - nem mindegy egyházi
lapban sem - szép írásának
egy szavára szeretnék hang
súlyt tenni: „ének”, a cikkíró
hoz hasonlóan szintén szemé
lyes élményből. Ebben az esz
tendőben vasárnaponként nem
köt le saját gyülekezeti szolgá
latom , ezért alkalm am nyílik
más-más fővárosi tem plom unk
istentiszteletére elmenni. Az
igehirdetéseket mi lelkészek
nemcsak - remélhetőleg - hívő
m ódon hallgatjuk, hanem teo
lógiai figyelemmel is. így ket
tőzött bennünk a visszhang
juk. Fokozottabban kielégítet
lenül hagynak, vagy erősebben
dobban rájuk a szívünk öröm 
mel.
Tapasztalataim az istentisz
teletekről, prédikációkról vál
tozóak - ezek nem tartoznak
m ost ide. De egy rendkívüli
élményemet el kell m onda
nom: koráljaink, énekeink so
ha nem engedtek el üresen a
templomból. A rra kellett felfi
gyelnem, amire saját istentisz
teleti szolgálatunk
végzése

közben a m agunk feladatára
való koncentrálás kevésbé ad
lehetőséget, hogy a közénekek
tartalm i gazdagsága, igei m on
danivalója, lelki hatása szinte
„versenyez” a prédikációval.
Persze cfeak ak k o r - de ez az
igehirdetés hallgatására is vo
natkozik - , ha odafigyelünk a
szövegükre és átengedjük m a
gunkat a dallam nak. A jó egy
házi énekeink - ha csak az
énekeskönyv szerkesztése köz
ben véletlenül nem hágytak ki
éppen fontos láncszem et hor
dozó verset - kerek egészet ké
peznek, s önm agukban isteni
üzenet közvetítőjévé, sajátunk
ká tevőjévé válhatnak. így
m ost visszájáról is megerősítve
érezhettem azt a lelkészi gya
korlatom at, hogy pályám fo
lyam án különös gonddal vá
lasztottam ki istentiszteleti
szolgálataim énekeit. Istentisz
teletre já ró hittestvéreimnek
m ondom : G roó G yula július
27-i cikkében az „ének” szó
m ögött nagy lelki mélységek
rejlenek.
Veöreös Imre
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Hálaadás a 200 éves, megújult vönöcki templomért

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel"
Egy több mint 700 éves falu 200
éves templomában adtunk hálát, Is
ten megtartó és megújító szeretetére
emlékezve. Vönöck létezéséről már
egy 1265-ből való oklevél is hírt ad.
Biztató életjel, alig néhány évtized
del a pusztító tatárjárás után. A kö
zépkorban, de a reformációt köve
tően is a közeli Szentmártonnal kö
zös gyülekezetként szerepel. Első
saját temploma is csak a Türelmi
Rendelet (1781) után épül. Az alap
kő letételére 1786. augusztus 20-án
kerül sor; azóta hagyomány, hogy
István király ünnepén a vönöcki
evangélikusok istentiszteleten ad
nak hálát a templomért, az evangéli
um hirdetéséért, az önálló gyüleke
zeti élet lehetőségéért. A templom
mintegy másfél év alatt épült meg,
1787. Advent 1. vasárnapján szente
li fel Hrabovszky Sámuel püspök.
Száz év elteltével kapja meg mai
formáját a nagy ablakokkal és to
ronnyal.
A templom mostani felújítása két
évet vett igénybe. Előbb a templom
külseje kapott új köntöst, majd a
belsejére került sor. A művészi fes
tés-egy részét meg lehetett menteni,
de a padokat újakra kellett cserélni.
Közegyházi támogatás mellett a hí
vek jelentős anyagi áldozatvállalása
és közmunkavégzése mellett érke
zett el augusztus 17-e, a megújult
templom felszentelésének ünnepe.
Az istentisztelet szent szolgálatát
dr. Nagy Gyula püspök végezte.
Igehirdetésében a 100. zsoltár alap
ján hívott hálaadásra. Ez a több
ezer éves, ujjongó bizonyságtétel al
kalmas igazán arra, hogy a meg
újult templomban megköszönjük
Isten gondviselő szeretetét, melyet
kiárasztott ránk az elmúlt évszáza
dok során. Reménységünk is így
növekedhet és erősödhet, mivel Is
ten hűsége változatlan. A templom
alapkőletétele - éppen 200 éve - a
bizonysága annak, hogy szorongattatások időszaka után új életre tá
madhatott a gyülekezet. Az alig
másfél év alatt megépült templom
azóta is végzi szolgálatát. Nem
pusztította tűz, nem némult el ben
ne Isten Igéje, vasárnapról vasár
napra megszakítatlanul hangzott
benne az evangélium. Szószéke
alatt a templomépítő és fenntartó
gyülekezet hűséges tagjai sorában
ott ültek a püspök ősei, szülei, ro
konai is; ez pedig az Egyház közös
öröme és hálaadása mellett egészen
személyes örömöt jelent és mély háAz élet általában folyik a maga meg
szokott rendjében. A kisebb kockáza
tokat, megpróbáltatásokat viszonylag
könnyedén ki lehet védeni. Ügyeskedés
segítségével meg lehet úszni még rázó
sabb eseteket is. Csak, amikor veszé
lyessé kezd válni a helyzet és fokozato
san minden remény elvész, úgy hogy
már az élet is - amihez végűi is minden
ki szeret ragaszkodni - végveszélybe
kerül, kegyelem, ha Isten valakit küld,
vagy a dolgok alakulásával figyelmez
tet, megállít és beleszól az életünkbe.
Látszólag semmi különös nincs ab
ban, ami itt történik. Pál utazásának
életteljes leírását olvashatjuk. Többsé
gében olyan betörök, bűnözők társasá
gában indult útnak, akiket Rómába
vittek, hogy ott a közönség mulattatására az arénában vadállatokkal küzdve
veszítsék el életüket. Az egész biroda
lomból oda szállították az elítélteket. Isten embere néhány társa kíséretében
sorsközösségbe került ezekkel a több
ségükben halálba indulókkal. Nem
zárkózik el e különleges társaságtól.
Isten embere marad minden élethely
zetben, aki tudja, hogy Istennek min
den útjával van valami célja. Szóba
elegyedik velük, ha szükséges, tanácsot
ad. Magatartása feltűnik mindenek
előtt a katonai parancsnoknak, Juliusznak. A bizalom megnyilvánulása ré
széről, hogy Szidonban, ahol a hajó
horgonyt vetett, engedélyt kapott arra,

i

Iára indít. A megújult templom hir
deti azt is, amit Isten az emberek
szolgálatán keresztül végez el. Em
lékezést a múltra, hálaadást a jelen
ben és jövőt látó előretekintést a
szolgálat felismerése kapcsol össze.
Van valami jelképes és mély mon
danivaló abban, hogy az ünneplők
között egymás mellett ül a gyüleke
zetét 44 évig hűségesen pásztoraié,
nyugalmazott lelkész és a teológiai
tanulmányait elvégzett, vönöcki
szolgálatába belépni készülő üatal
lelkésznő. Ezek az emberi változá
sok még hangsúlyosabbá teszik szá
munkra: Isten mindig gondoskodik
népéről és végső soron ő az, Aki
építi és fenntartja Egyházát. A 200
esztendős templom a 201. és az utá
na következő esztendőkben is le
gyen az az áldott hely, ahol az Ige
szeretetté és szolgálattá válik a gyü
lekezet élete!
Az istentiszteletet követő díszközgyűlésen a püspök személyes
hangvételű köszöntő- szavai után
Fehér Károly esperes és Szabó Ist
ván egyházmegyei felügyelő a Vasi
Egyházmegye, Berzsenyi Janosits
Miklós a celldömölki gyülekezet,
Horváth István tanácselnök a vö
nöcki községi tanács, Pécz Sándor
egyházashetyei gondnok pedig a
kissómlyói gyülekezet nevében kö
szöntötte melegen az ünneplő gyü
lekezetét. Meghatottan kívánt ál
dást gyülekezetre és templomára a
80. életévét nemrég betöltött, ősz
Kiss Gyula ny. lelkész is. A testvér
kemenesmagasi gyülekezet áldáskí
vánását Guoth Emil felügyelő tol
mácsolta.
Az ünnepély után gazdagon terí
tett asztalok várták a vendégeket.
Az oldott hangulatú együttlét idejét
korlátok közé szorította az, hogy a
püspöknek e napon még egy másik
gyülekezet, Kemenesmihályfa temp
lomrenoválás utáni hálaadó isten
tiszteletén kellett szolgálatot végez
nie.
Az a reménységünk, hogy nem
csak a hálaadásunk, hanem a kö
nyörgésünk is közös volt, és közös
marad: adja Isten, hogy az elvégzett
nagy munka több legyen műemlékvédelemnél. A templom akkor tölti
be hivatását, ha arra és úgy hasz
náljuk, amire nézve az ősök építet
ték. Ha otthonunk lesz, melyben mi
magunk és utódaink „lelki házzá
épülünk” Isten örök igéje által.
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A keresztyén em b e r óvakodjék é le té ve l aká rkit is
m egbotránkoztatni, nehogy az Isten neve a zé rt károm oltassék. Nagy dolog keresztyénnek lenni. M e rt Is
ten sz e rin t te re m te tt ú j em ber 6, sőt Isten valóságos
képm ása, m elyen m aga az Isten a kar fényleni. Ezért,
a m it a keresztyén, m in t keresztyén, jó t vagy rosszat
tesz, az Isten nevére hoz dicsőséget vagy gyaláza
tot.
A keresztyén em ber tehát vigyázzon m agára. M ár
csak a zé rt is, hogy le galább az Isten dicsőséges ne
vét m egkím élje a ká ro m lá stó l!
LUTHER
\ ________ __________________ ___ ___________________________)

„A z Úr a te Isten ed ”

Evangélikus Országos Ifjúsági Konferenciák, 1986

Szabó Lajos lelkész bevezeti a bibliaórát

Fotó: Evangélikus Elet

H a z á n k b a lá to g a t
a k ín a i k e r e s z ty é n e k
k ü ld ö tts é g e
Dr. K. H. Ting püspök
nek, a Kínai Keresztyén Ta
nács elnökének vezetésével
négytagú küldöttség látogat
hazánkba szeptember 2 8 október 5.-e között, a Ma
gyarországi Egyházak ö k u 
menikus Tanácsának meg
hívására. A kínai egyházak
képviselőinek mostani, ma
gyarországi látogatása a
magyar ökumenikus kül
döttség tavalyi útjának vi
szonzása, a testvéri kapcso
latok ápolásának újabb,
igen fontos állomása.
Bizonyosak vagyunk ben
ne, 'hogy a kínai és a ma
gyarországi protestáns ke-

resztyénségnek kölcsönösen
van egymás számára mon
danivalója. Reméljük, hogy
a kínai küldöttség magyarországi látogatása tovább
erősíti testvéri kapcsola
tainkat.
Szeretettel köszöntjük kí
nai testvéreink küldötteit ha
zánkban. Különösen nagy
várakozással tekintünk ve
zetőjük, K. H. Ting püspök
szolgálata elé, aki október
3-án pénteken 18 órakor az
ünnepi istentisztelet kereté
ben igét hirdet és beszámol
a kínai keresztyénség életéről
Budapesten, a Deák téri
evangélikus templomban.

id. Magassy Sándor

ÉLŐ VÍZ
így kezdődött
az európai
keresztyénség
- hol tart ma?

A százados, aki
inkább hitt
a kormányosnak és
a hajótulajdonosnak,
mint Isten emberének.

ApCsel 27,1-20
hogy kimenjen és az ottani testvéreket
felkeresse. Bizonyára becsületszavát
kellett adnia, hogy idejében visszatér,
mert a római katona életével felelt a
rábízott foglyokért. - Ez a különleges
fogoly, Isten embere, mindnyájuk érde
kében figyelmeztet, hogy ne induljanak
tovább, mert az időjárás nem alkalmas
a hajózásra sem a rakomány, sem saját
életük veszélyeztetése nélkül. Amellett,
hogy e kellő pillanatban Isten maga
indította szólásra, benne van felszóla
lásában élete gazdag tapasztalata is.
A tengert is jól ismerte, hiszen valószí
nű gyakrabban utazta át, mint ahány
ról a különféle közlésekből tudunk.
Csak a 2. Koríntusi levélben három
hajótörést említ, amit átélt. Nem elmé
letet ismerő, szobatudósként szól hoz
zá a helyzethez. De a százados inkább

hitt bárki másnak,- a többségnek, mint
ennek a noha bizalmat gerjesztő fo
golynak. Pedig ez az ember Isten embe
re volt és az ő megbízásából szólalt
meg!
Isten szavára figyelő és azt közvetíte
ni próbáló emberek minden időben él
nek közöttünk. Velünk járnak az életúton. Néha megszólalnak. Csendesen,
vagy keményebb hangon. A nagy kér
dés: hogyan reagálunk a figyelmeztető
szóra? Mindenek előtt Istentől jövő,
óvó szónak vesszük-e, vagy csupán em
beri okvetetlenkedésnek? így is lehet
fogalmazni: csupán az eszünkre hallga
tunk, vagy készek vagyunk számolni
„észentúli” lehetőséggel, valósággal?
A hivő számára nincsennek véletlenek.
Ezért nem árt, sőt tanácsos az életúton
megállani egy-egy figyelmeztetés előtt

és Isten elé vinni: Uram, igaz, hogy én
magam semmi értelmét nem látom an
nak, hogy most „lefékezzek”, vagy ép
penséggel megállják, netán megfordul
jak azon az úton, amelyen elindultam.
Eszem, értelmem, mind az ellenkezőjét
diktálják, de mert a Te kezedben tu
dom az életemet, segíts meditálnom,
elcsendesednem figyelmeztetésed felett
és ha ezzel javamat akarod, adj erőt az
engedelmességre, hogy ne tanácskoz
zam testtel és vérrel, hanem azt tegyem,
ami megegyezik akaratoddal.
És akkor megtörténhet az, ami Péter
esetében: noha egész éjjel fáradoztunk
ugyan és semmit sem fogtunk - semmi
értelmét nem látom - de a Te szavadra
mégis kivetem a hálót. A Te szavadra.
Ehhez az is szükséges lett volna, hogy
e fogoly szavából az Isten szavát érez
zék ki. De - emberileg - honnan is
gondolhatták volna, hogy egy fogoly,
akinek a világon semmi de semmi joga
nincs itt a beleszólásra, - olyan valamit
mondjon, ha már megszólal, amire oda
kellene figyelni és amit talán meg kelle
ne szívlelni. - És íme! Isten néha - álta
lam ilyen senkiken, lenézetteken, hata
lom nélkülieken szólít meg és figyel
meztet! Miért kell addig várni, míg a
teljes reménytelenség és a végveszély
ránk nem szakad? Isten mentő szavára
szükségünk van sokkal előbb. O idejé
ben, jó előre figyelmeztet. Téged is, en
gem is. Ma is.
Lábossá Lajos

Nagyon rövid idő alatt ke
rültek a tradícióval rendelkező
események sorába a gyenesi if
júsági konferenciák. Jó érte
lemben már elmondható, hogy
változó tartalom, előadói és
résztvevői nevek mellett kiala
kult jó néhány állandó eleme a
konferenciáknak. Egy-egy al
kalom külső és belső jellemzői
talán így vázolhatok: a találko
zás és megismerkedés öröme a töltekezés áhítata - a kisugár
zás lendülete. Visszatérő a kez
deti időre jellemző kissé még
tartózkodó magatartás, majd a
záró úrvacsorái istentisztelet a
búcsú itt-ott elérzékenyült pil
lanataival. Mindent összevet
ve: aüg van már gyülekezetünk,
amely legalább egy-egy család,
egy-egy fiatal képviseletében ne
lenne érintett a nyári, gyenesi
programban.
Ebben az esztendőben öt

éreztük, a fiatalok nagyon so
kat várnak az egyháztól, sok
esetben egzisztenciális kérdés
számukra, hogy rátaláljanak az
egyház szolgálatára s hogy élje
nek is belőle.
Húsz fiatal lelkész, lelkésznő
és teológiai hallgató végezte a
szolgálatokat. Nemcsak a fia
talok erősödtek. A lelkészek is
megerősítő ajándékot kaptak,
amelyet Isten készített el ezekre
az alkalmakra mindannyiunk
számára. Abban a reményben
szolgáltunk és voltunk együtt,
hogy a hazatérők az otthoni
gyülekezetben és családjukban
is bizonyságot tesznek arról,
hogy nem volt hiábavaló á „jő
itt lennünk” érzése és hangula
ta.
Amikor visszatekintünk en
nek az évnek alkalmaira és le
hetőségeire, köszönetét mon
dunk mindazoknak, akik segí

Az elóadás megbeszélése Deme Dávid bibliakörében

Fotó: Evangélikus Elet

egyhetes turnusban több, mint tették és támogatták az ifjúsági
300 fiatal vett részt a konferen szolgálat ügyét ebben az esz
ciákon. Mint mindig, ezen a tendőben is. Kérjük az egyház
tavaszon is korán kezdődött a Urát, vigye tovább azt, ami el
készülődés. Többször is talál kezdődött, ami most alakul fia
koztak az előadók, hol techni tal emberek életében, hogy az
kai, hol tartalmi kérdések meg felnőhessen, bőséges termést
beszélése végett. Az idei főtéma hozzon hazánkban és egyhá
egy kérdés s az arra adható fe zunkban.
Elköszöntünk egymástól a
lelet világa volt. Kicsoda az Úr,
a mi Istenünk? A felelet pedig gyenesi udvaron ebben az év
- ahogyan a napi főelőadások ben is. Nagy kört alkotva fog
címeiben tükröződik - több tuk egymás kezét. Egy köteg
mondatos: a teremtettség Ura; zsineget gombolyítottunk kéz
az élet Ura; az egyház Ura; a ről kézre. Amikor körbeért,
béke Ura; az utolsó ítélet Ura. összekötöttük. Azután min
A főkérdésre adott válasz volt denki levágott egy darabot az
a befejező istentisztelet igehir egészből, rákötötte az emlék
detési alapigéje is, Tamás jól ként kapott igéslapot. Nem el
ismert szava: „Én Uram és én szakítani akartuk a kört ezzel a
Istenem” (Jn 20,28).
mozdulattal, hanem épp össze
Kérdéssorozat alkotta a dél kötni, hogy tudjuk, amikor
utáni beszélgetések témáját is. már nincs fogható zsineg a kéz
A „kiben bízol?” kérdést jártuk ben, akkor is összetartozunk.
körbe délutánonként, feleletek Együtt kell hordoznunk egy
kel és a kísértési területek meg mást, egyházunkat, népünket rajzolásával: Technika? Testi és nemcsak egy hétig, hanem
ség? Mámor? Hatalom? Ural mindaddig, amíg ezt Isten lehe
kodás? Pénz? Igazságosság? tővé teszi számunkra. Abban a
Felelősség? Én-központúság? hitben, hogy egykor színről
Sok vitával, könnyen vagy ne színre állhatunk meg egy kör
hezen megválaszolható kérdé ben, ahol elszakíthatatlan szál
sekkel foglalkozhattunk a té tart össze majd mindnyájun
Szabó Lajos
mák alapján. De mindvégig kat.

Evangélikus Elet 1986. szeptember 21.
ISTENTISZTELETI REND

# - R Ó L * - R fi
„Mert ami Istentől született, legyőzi a világot, és
az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”
- ÍJn 5,4
VASÁRNAP;- „Aki pedig elküldött engem, annak az
az akarata, hogy amit nekem adott, abból semmit
se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó na
pon.” - Jn 6,39 - (Ézs 26,19 - Mt 15,21-28 - Zsolt
67) Jézus ismeri az Atyát. Ők ketten tökéletes har
móniában vannak. Minden értünk, emberekért van,
hogy el ne vesszünk, el ne kallódjunk, el ne sodorjon
bennünket az élet hullámzása. Mindennek a koro
nája pedig a feltámadás!
HÉTFŐ _ »Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne
esztelenül, hanem bölcsen.” - Ef 5,15 (Jób 28,28 1Móz 32,23-32 - Hős 10,1-15) A bölcs élet az Úrral
való élet. Nem az okosság, gazdagság, szépség, siker
tesz bölccsé valakit, hanem a hite! Mert a hitből sok
jó fakad, mely értékessé teszi az életet. Nekünk ke
resztyén embereknek nem mindegy, hogyan élünk,
ezért hallgassunk igénk szavára!
KEDD ~ »Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabá
lya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat
adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkod. junk: a tanító a tanításban.” - Rm 12,6-7 - (Mai 2,7
- Mk 9,17-27 - Hós 11,1-11) Isten mindenkire bí
zott feladatot, s mindenkire mást és mást. Ha mara
déktalanul el tudjuk végezni a ránk bízottakat, he
lyünkre kerülünk, s örömmel adhatunk hálát böl
csen vezető Urunknak!
SZERDA - „Úgy fegyelmez téged Istened, az Úr,
ahogyan az ember fegyelmezi fiát.” - 5Móz 8,5 (Zsid 12,10-Ézs 19,1-ó-Hós 13,1-14) Nem jól esik
a fegyelmezés sokszor, de tapasztalatból tudjuk,
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lakit felzavarni. A többiek leszavaz kerültem én. - Es igyekeztem olyan
tak. Felhívják Márti nénit. így is kicsi pont lenni, amennyi csak kitellett belőlem.
tették.
Becsukódott az ajtó, ketten ma
- Ha nincs senki más, hát nékem
kell segítenem - mondta Mártika radtunk.
- Szóval nem volt szállás - for
néni. - Hozzátok ide azt a nőt, de
meg kell neki osztania velem egyet dult felém.
- Nem volt. De a világért sem
len szobámat.
Nem kimondott örömujjongás szeretném...
- Mit nem szeretnél? - nézett
csengett ki ebből a válaszból, de
mégis valami menedék az éjszaká rám és választ sem várva - hogy
ban. Csendben behúzódtam a kocsi fogom én most a takarókat leemel
hátsó ülésén, remegő szívvel gon ni?
- Talán majd én - ajánlkoztam.
dolva arra, hogy is lesz, ha engem
- Te? - nézett rám félvállról. egyedül hagynak az éjszakában egy
vadidegen helyen. Fohászkodtam is A Jóska fiam is csak nehezen.
- A földön is megalszom - ajánl
eleget az útSn, szálláshelyem is
künn volt, messze a város szélén.
koztam félig összerogyva a fárad
Márta néni már várt bennünket. ságtól.
Ott nézett ki az épületkolosszus
A takaró kérdése csak megoldó
egyik negyedik emeleti ablakából. dott. Ketten elbajlódtunk vele. Hol
Onnan kiabált le nekünk. En csak lesz a fekhelyem, még kérdezni sem
hófehér haját láttam.
mertem. Körülnézett, aztán meg
- Jó, hogy itt vagytok - fogadott szólalt.
bennünket -, jócskán kellett rátok
- Tedd le azt a hamutartót a kis
várni.
asztalra, de ne balra fordítsd, azt
nem szeretem.
Bemutatkoztam.
Úgy cselekedtem.
- Na, jól van. Majd valahogy
- Mit segíthetek? - kérdeztem.
megleszünk - mondta. - Majd reg
gel hívjatok, most ne zavarjuk q
- O t t alszol majd az én helyemen,
lakókat.
az a jobbik.
- De nekem igazán nem számít...
- Uram Isten, gondoltam - hova
Válaszra sem méltatott. ... Ké
sőbb így szólt:
- Csak egy szobám van, a nyug
díjam nem enged meg nagyobbat.
Nemrégen jöttem meg Egyiptom
ból, arra spóroltam egész évben. Ott a fürdőszoba, az ablakot hagyd
mindig hangulatos, találó címet
nyitva. A törölközőt terítsd ki.
adott, legtöbbször idézetet at
- Igen, igen - szelídkedtem...
tól, akiről irodalmunk nagyjai
Fáradtan, étien nyúltam el végül
közül megemlékezett. Utoljára
a nekem kijelölt fekhelyen. Nagyon
ez év május 11-én: „Léted vilá
kényelmes volt. Elköszöntem és ke
gít...” Berzsenyiről és Berzse
zem imára kulcsolva már a második
nyivel vallott így.
kérésnél elaludtam. Eber alvó va
Akkor szakadt rá a betegség.
gyok. Nem szokatlan hát, hogy fel
Még megadatott néki és szeret
ébredtem arra, valaki ül az ágyam
teinek, hogy súlyos hónapok
szélén és betakargat. Márta néni
kórházi gyötrődéséből hat hét
volt. Pilláim alól figyeltem. Hoszre hazakerüljön csendes, ma
szan nézett rám, aztán felállt, nagy
dárdalos budai otthonába nehézséggel kihalászott egy másik
gyógyulóban. Családja gyászje
takarót és azt is rám tette. Aztán
lentése éppen erre a nagyon
visszament a rosszabbik fekhelyre,
drága „kevés időre” alkalmazza
és megnyugodva elaludt.
Jézus szavát hálaadással, s hoz
Hajnalodott. A nap már ott buj
záfűzött bizonyossággal: ahhoz
kált a horizont közelében, a szobá
ment, akinek küldetésében telt
ban halványan látszottak a tárgyak
az élete (Jn 7,33). Mert aztán
körvonalai. Fekhelyemmel szemben
hirtelen, alattomosan tört rá a
egy sublót állt, szép, antik darab.
vég: augusztus 24-én hunyt el
Fölötte a falon aranykeretben egy
71. évében.
kép. Felültem, úgy próbáltam ki
Van egy közhelyként hasz
venni, mit ábrázol. A nap kilépett a
nált felszínes mondás: „Senki
láthatárra, elmenekült a sötétség,
sem pótolhatatlan”. Én ennek
hogy megvilágítsa az én kicsike ha
mindig ellene mondottam. Vaj
zám térképét aranykeretben, ott, a
da Aurélról pedig külön val
sublót fölött.
lom: helye pótolhatatlan egy
Néztem a csendesen alvó idős
házunk betűszolgálatában. Le
asszonyt és a térképet. A nap egyik
gyen emlékezete áldott, hogy
kósza sugara aranyba vonta a fehér
élete utolsó éveiben írhatott ne
hajkoronát, j
künk.
Veöreös Imre
Elnéztem őket, amíg könnyeim
eltakarták mind a kettőt.

Vajda Aurél t
Fiatal éveinkben együtt ül
tünk a soproni Teológia padjai
ban, s közösen hajoltunk a
Szentírás fölé. Aztán ő a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület ba
rázdájába állott, majd a véré
ben rejlő pedagógus szellem a
tanári pályára vonzotta: Békés
csabán, Szarvason, végül nyug
díjas éveiben Budapesten mű
ködött. Kezdetben gimnazisták
nőttek keze alatt, később taní
tó- és óvónőképző intézetben
nevelte tanítványait a magyar
nyelv és irodalom szeretetére.
Tanulmányi munkájában fő
ként a gyermekirodalomnak és
módszertannak szentelte idejét.
Tanárként is mindvégig hivő
maradt, és lélekben, lényének
sugárzásában „pap”. Ahogyan
felavatott lelkészként indult.
Évtizedek múltán hozott öszsze bennünket az irdatlan fővá
rosban egy barátunk által az
Isten. Ettől kezdve hűséges
munkatársa az egyházi sajtó
nak. Hetilapunk kulturális ro
vatában a hat év alatt félszáz
cikke jelent meg: legterméke
nyebb írónknak bizonyult. Pe
dig milyen gondos előkészület
előzte meg írásait! Cikkeinek
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D eik tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11.
(úrv.) Takácsné Kovácsházi Zelma, du. 6.
Hafenscher Károly. Fasor de. 11. (úrv.)
hogy szükség van rá. Szabályozza lépéseinket, korri
Gáncs Aladár, du. S. (szeretetvendégség)
gálja hibáinkat. Igazából véve nem az indulat, ha
Muntag Andomé. Üllői út 24. de. fél 11.
Egyházi tájékoztatási központ nyílt
nem a szeretet a mozgató rugója szülő és gyermek
(úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
Moszkvában
31-33.
de.
9.
Kertész
Géza.
Rákóczi
út
57/b.
viszonyában éppúgy, mint Mennyei Atyánk velünk
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
az Orosz Ortodox Egyház közelgő ezer
való kapcsolatában. Fegyelmező erő a parancsola
(magyár) Kertész Géza. Tbaiy Kálmán u. 28.
évesjubileuma alkalmából a város köz
de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vető
tokban van, figyeljünk rájuk, s biztonságban lesz
pontjában (Pogogyinszkaja). Az épü
Béla. Vajda Péter n. 33. de. fél 12. Vető Béla.
letben konferenciatermek, kiállítások
életünk!
Zugló de. 11. (úrv.) Szabóné M átrai Mariantalálhatók; az egyházi emléktárgyak
CSÜTÖRTÖK ~ „Jézus mondja: Aki énbennem ma J na. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai
rad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert I Marianna. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó- mellett lemezeket is árusítanak liturgi
kus énekek felvételeivel. Az Intourist
Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22. de.
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” - Jn 15,5 II né
utazási iroda pedig a jelentősebb egyhá
ll.R eu ss András. Váci út 129. de. negyed 10.
(Hagg 2 ,4 - lMóz 6,9-22 - Hós 14,2-10) Gyümölcs I Zoltai Gyula. Frangepán u. 43. de. 8, Zoltai zi helyekre szervez utakat, (lwi-szp)
nem terem fa nélkül, búza kalászban fejlődik, szőlő I Gyula. Üjpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsé.' bet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. SoroltA Bibliatársulatok Világszövetsége
és szőlővessző elválaszthatatlanok, ha jó termést I sár-Újtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet.
remélnek. Keresztyén életünk alapja: Jézus, s szám _ Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestlőrinc az idén ünnepelte megalakításának 40.
de. háromnegyed 8. Havasi
évfordulóját. A szervezethez 100 or
talan személyes tapasztalatunk erősítheti meg a Ii Erzsébet-telep
Kálmán. Kjspest de. 10. Bonnyai Sándor, du.
szág bibliatársulatai, illetve terjesztői
tényt: „Velem vándorol utamon Jézus...” Életünk I fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep tartoznak. 1985-ben 12.08 millió teljes
I
de.
8.
Bonnyai
Sándor.
Pestújhely
de.
10.
eredményességének titka a Benne maradásban rej
Bibliát, 13.24 millió Újszövetséget és
I Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de.
39.34
millió példányban egyes bibliai
lik.
■ 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de. 10.
PÉNTEK; - „Maga a menny Istene ad nekünk sikert, 1 Mátyásföld de. 9. Szalay Taniás. Cinkota de. könyveket adtak el, illetve küldtek szét.
544 nyelven készül bibliafordí
és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést.” - Neh j fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Soly- Jelenleg
tás. Több, mint 300 nyelven jelent már
1 m ár Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa László.
2,20 (Ef 4,16 - ApCsel 5,34-42 - Jel 1,1-3) „Ember
Rákoscsaba de. 9. Inotay Lehel. Rákosliget
meg eddig modern, mai köznyelvre
tervez, Isten végez” - tartja a közmondás. Azonban I de. 11. Inotay Lehel. Rákoskeresztúr de. fél való ökumenikus bibliafordítás. A szö
Kosa László.
vetség jelenlegi költségvetése körülbe
ha Istenbe vetett hittel kezdünk el valamit, nagyobb I 11.Bécsikapu
tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
az esély a sikerre. A szilárd hit mer ennyire bízni I fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du. lül 60 millió nyugatnémet márka,
I 6. Fodomé Szkrinyár Katalin. Torockó tér (lwi-szp)
Istenben, erre a hitre törekedjünk tehát!
I de. fél 9. Fodomé Szkrinyár Katalin. Óbuda
SZOMBAT ~ „Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek I de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u.
Készülődés az Orosz Ortodox Egyház
fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az te mind őtőle
11. de. 9. Takács József, de. 11. Takács Jó
jubileumára
született.” - ÍJn 2,29 - (Dán 9,14 - Ézs 49,7-13 - Jel j zsef, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Modori u.
Az Orosz Ortodox Egyház 1988-as
de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy
1,4-8) Isten és az igazság összetartoznak. Aki ismeri !I Tamás. Kelenföld de. 8. Bencze Imre, de. 11. ezeréves jubileumára készülve nemzet
Istent, törekszik az igazságra. Erről lehet megismer- j (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Miss ura Tibor. közi egyháztörténeti konferenciát ren
Németvölgyi út 138. de. 9. Miss ura Tibor.
dezett Kijevben, július 21-24. között.
ni. A felismert igazság ösztönöz a jó cselekedetre,
Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok de.
A konferencián részt vett dr. Fabiny
hiszen így válik kézzel fogható válósággá.
11. (úrv.) Rőzse István. Csillagbegy de. fél
Tibor teológiai tanár.
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
Némethné Tóth Ildikó
György.

Gyarmatby Irén

Ha valaki megkérdezné most, mi
volt a legnagyobb élményem kül
földi utam után, biztos vagyok,
nem a csodálatos napsütötte, havas
hegycsúcsokat, fjordokat, tavakat,
épületeket, amfiteátrumokat, fen
séges katedrálisokat mondanám,
hanem azt a kis öregasszonyt, aki
egy éjszakára befogadott. Mert
minden ember alkotta remekműnél,
technikai csodánál többlet mond ne
kem egy emberi szív. En már csak
ilyen vagyok. Nem tudok piás
lenni.
Több száz kilométeres autóút
után éjfél felé érkeztünk a nagyvá
rosba, ahol előzetes értesítés mellett
megszálltunk volna. De a leendő
szálláshelyünkön senki sem tartóz
kodott, a házmester is csak annyit
tudott, hogy mi másnapjövünk. Ott
álltunkfáradtan, éhesen az éjszaká
ban, idegen helyen, nem dúslakodva, hanem előre kiszámított valuta
készletünk biztonságában. Tanács
koztunk, mitévők legyünk. Egyik
útitársunknak eszébe jutott, hogy
van a városban egy Mártika nevűi
öreg hölgy ismerőse, mi lenne, ha
felhívná, legalább engem befogad
na. Éjfélkor? - kérdeztem félénken,
a világért sem mernék ilyenkor va-

Budapesten,
1986. szeptember 21-én

I

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. október 5én, vasárnap reggel 7.05 órakor az evan
gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet: Garami Lajos
esperes, Balassagyarmat.
Szentháromság ünnepe utáni 17. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk
14.1- 11: az igehirdetés alapigéje: Ézs
2.1- 5.

A HÉT P O R T R É JA

K ovács M ih ály

Kovács Mihály. A név háromféle
formában él Mórichida-Árpáson. Idős
Kovács Mihály, kántorunk nagyapja
50 évig volt a gyülekezet lelkipásztora.
Ifjú Kovács Mihály, a nagybácsi szin
tén mórichidai lelkész. És: Kovács Mi
hály - a kántor.
1923. nov. 1-én született az Árpás
hoz tartozó Kálmán pusztán. Soproni
líceumunk alsó négy osztályának elvég
zése után tanulmányait ottani tanító
képző intézetünkben folytatta és fejezte
be 1945-ben, amikor már az épület ma
ga egy szőnyegbombázás következté
ben teljesen eltörlődött a föld színéről.
A mórichida-árpási gyülekezet előnyös
helyzetbe került, mert Kovács Mihály
személyében olyan fiatal kántorhoz ju
tott, aki evangélikus tanítóképzőben
végezte tanulmányait.
Kiterjedt család az övék. Mint a ma
gyarok a nagyvilágban, úgy lelhetők fel
a mórichida-árpási Kovács-nemzetség
tagjai országunk legkülönbözőbb
pontjain. - Hosszan sorolhatnám még
az eseteket, amikor különböző korú,
foglalkozású személyek jelezték egé
szen spontán módon a Kovács család
hoz való kapcsolatukat. - Tavalyelőtt
idős Kovács Mihály négy ükunokáját
konfirmáltam egyszerre.
Kovács Mihály kitűnő orgonista.
Ritmusérzéke hibátlan. Valóban vezetiaz éneket. Nem nyújtja, de nem is kap
kodja el a dallamot. Játékában minden
hang a helyén van. Tökéletesen.
Ezermester. Ha kell vülanyszerelő,
ha kell asztalos, lakatos, finom műsze
rész stb. stb. E képességei a gyülekezet
számára áldozatos munkában érvénye
sülnek, bőségesen.
Szerény ember. 65-ben felügyelővé
választottuk. Nem akarta elfogadni a
tisztséget, mondván, hogy vannak erre
a tisztre nála érdemesebbek is. Később
az egyházmegyében ajánlottak fel neki
vezető tisztségét. Ennek elfogadására
már nem tudtam rávenni. Ragaszko
dott ahhoz, hogy ő az egyházáért való
munkát a saját gyülekezetében akaija
elvégezni.
Diákkoromban, korán elhunyt édes
apám hagyatékában kétkötetes német
nyelvű katechetikai műre bukkantam,
amelyet apámnak, a fiatal lébényi kán
tortanítónak, mint kedves munkatár
sának dedikált idős lelkésze: Bertha
Dávid. - Munkatárs. Talán ez a szó
fejezi ki legjobban a mi kántorunknak
lelkészéhez való viszonyát. Igen. Hűsé
ges munkatárs és - bajtárs. Sőt ennél is
több: lelki testvér.
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Elhunyt Jusztin pátriárka
Jusztin, a Román Ortodox Egyház
pátriárkája július 31-én Bukarestben
elhunyt, temetése augusztus 3-án volt.
1964-től Iasi és Moldávia metropolitájaként az Európai Egyházak Konferen
ciája elnökségének tagja volt, 1979-ben
lett a Román Ortodox Egyház vezető
je. Sokat tett a Keleten és Nyugaton élő
egyházak, továbbá az ortodoxok és a
más keresztyén egyházak közeledésé
ért. A Lutheránus Világszövetség veze
tői táviratban fejezték ki részvétüket,
(lwi-szp)
A felszabadítás teológiája
Ez volt a témája a Lutheránus Világszövetség Ökumenikus Kutatóintézete
által rendezett idei ökumenikus szemi
náriumnak Strasbourgban (Franciaor
szág) június 30,-július 10. között. Egy
házunkat dr. Prőhle Károly teológiai
tanár, teológiai és tanulmányi főigaz
gató képviselte.
Utazó evangélisták konferenciája
A Billy Graham Evangélizációs Tár
saságjúlius 10-21. között rendezte meg
az utazó evangélisták nemzetközi kon
ferenciáját Amszterdamban (Hollan
dia). Egyházunkat dr. Prőhle Károly
teológiai tanár, teológiai és tanulmányi
főigazgató képviselte.

HAZAI ESEMÉNYEK
Budavár
A Budai Evangélikus Egyházme
gye és a Budavári egyházközség
1986. szeptember 28-án vasárnap a
Bécsi kapu téri templomban de. 11
órai istentisztelet és ünnepi közgyű
lés keretében leplezi le a Sztehlo
Gábor emlékére készül t dombormű
vet. Az istentisztelet szolgálatát
dr. Nagy Gyula püspök végzi. A köz
gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky
Éva írónő, az egykori tanítványok
nevében Weingruber Éva szól.

Nagytarcsa
Szeptember 28-án, vasárnap dél
előtt fél 11-kor a nagy tárcsái evan
gélikus templomban ünnepi istentisztelet keretében leleplezésre kerül
SZTEHLO GÁBOR
emléktáblája, aki az önállósuló
nagytarcsai gyülekezet első lelké
sze, a helyi Népfőiskola alapítója
volt.
Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor pro
fesszor

Gyenesdiás
Egy magát megnevezni nem akaró
Hittestvér 20 000 Ft-ot adományozott
a Kapemaeum céljára, előzetesen a téli
fűtés költségeire. „A jó kedvű adako
zót szereti az Úr!”

A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA
A Sajtóosztály értesíti a Lelkész!
Hivatalokat, hogy az
Útmutató
és 1987. évi
Evangélikus naptár
megrendelések
1986. október 15-ig
küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a
Lelkészi Hivatalokat, hogy a meg
rendelésen más iratterjesztési anya
got ne rendeljenek, kizárólag ezt a
két kiadványt. A Sajtóosztály az igé
nyeket a beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A határidőn túl
beérkezett megrendeléseket a Sajtóosztály nem tudja figyelembe venni.

Putnok
A kis gyülekezet szépen felújított
templomát ünnepi istentiszteleten ál
dotta meg Sárkány Tibor esperes
augusztus 31-én. Az ikladi gyülekezet
testvéri segítséget nyújtott a renoválás
hoz. Az ünnepélyen az ikladi hittestvé
rek 90 fős csoportja is részt vett. Igét
hirdetett Völgyes Pál ikladi és Taijáni
Gyula ózdi lelkész. „Mindenért hálát
adjatok!”
A Csongrád-Szolnoki Evangélikus
Egyházmegye Elnöksége tisztelettel
értesíti az Egyházmegye tisztségvi
selőit, presbitereit, a gyülekezetek
Elnökségét, továbbá a gyülekezetek
képviselőit, valamint Egyházme
gyénk barátait, a gyülekezetek ér
deklődő tagjait - mint vendégeket,
hogy az Egyházmegye
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1986. szeptember hó 20-án, szomba
ton délelőtt 10 órára Szegedre az
evangélikus templomba (Lenin
krt. 16.) összehívja.
A Közgyűlést istentisztelet vezeti be.

Fohász
Uram! Szeretnélek téged mél
tóképpen dicsérni és tisztelni, de
nemcsak a hívók gyülekezeté
ben, hanem a világban is. Ha di
cséretedre megnyílik is ajkunk,
szavainkat gyakran nem követik
a cselekedetek, bocsásd meg,
hogy méltó tiszteleted kárt szen
ved. Add, hogy a mai nap keresz
ted alatt újra követőid lehessünk,
támogass szent Igéddel, hogy
nyomdokaidban járva Igédnek
örülni tudjunk, olyan örömöt adj,
mely nem maradhat titokban. Éle
tünk titka a te bennünket hordo
zó
kegyelmed,
megbocsátó,
megszabadító szereteted, a győ
zelmed, amely legyőzi aggodal
m unkat és a cél, amely hozzád
vezet. Ámen.
Németből fordította
Vértesi Jolán
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Szeptember 28-án délután 6 órakor
Deák téri
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Kárpáti József
Walther, Bach, Messiaen és Alain
műveket orgonái

v_____
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Apróhirdetés
Energiatakarékos fűtések (padlófű
tés) és egyéb belső szerelési munkák
elvégzését vállalja tsz-részleg.
1223 Budapest, Hunyadi László u. 9.
Telefon-üzenet: 658-631.
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Izlandon ülésezett az Egyházak
Világtanácsa Végrehajtó Bizottsága

^ VÁLÁSRÓL
Már megint! Ugyanarról! Han
gozhat az olvasó kifakadása, hisz
napirenden vannak ezek és az
ezekhez hasonló írások különböző
lapjainkban. „Örökzöld” témává
lett e cím, sőt korunk betegségévé
is lassan.
Indokolttá teszi a szóvátételt az,
hogy ez korunk egyik gondja és
baja, szorosan összefügg életünk
valóságával, alig van olyan család,
amely „steril” lenne a válás tényé
től. A háborgás pedig kevés, mert
az nem old meg semmit, sőt sú
lyosbítja azt, ami amúgy sem
könnyű.
A felnőtt korosztály gondja ez,
olyanoké, akik korábban együtt
„hallgattak a hársak alatt”, önfe
ledten ígértek egymásnak „holtomiglant és holtáiglant”. Innen in
dultak, szerették egymást. Nem is
akárhogyan. A leghitelesebb kife
jezés erre - lebeszélhetetlenül. En
nek a mondatnak az ellentéte is
igaz, nem is lehetett, ill. nem is
kellett rábeszélni őket. Az igazi
szeretet jellemzője, hogy rábeszélés
nélkül keletkezik, s meglétéről nem
lehet lebeszélni senkit.
így kötöttünk mi is házasságot.
Ezt a maiaknál is így tételezem föl.
Ezt tartom becsületesnek részünk
ről.
Rokonaink között a legtöbben
adva vannak. Nem mi választjuk a
szüleinket. Nagyszüleinket sem.
Testvéreink is „adva” vannak. Há
zastársát mindenki maga választja,
keresi és találja meg. A házasságkötés pillanatában senki nem gon
dol arra, ha a templomi esküvő
szertartásán elhangzó „szereted-e a
melletted álló...” kérdésre mi len
ne, ha az egyik fél „nem”-mel vála
szolna, micsoda botrányt kavarna.
Ez itt most játék csupán & gondo
lattal, mint lehetőséggel. Én a ké
sőbbi nemet is botránynak érzem,
sőt tragédiának, ahol lényegesen
több embert érint a folytatásban,
mint az esküvői indulásnál.
A válás pillanatában a házassági
anyakönyvi kivonat „aktává”
süllyed, hisz a hölgy már nem az,
aki csillogó szemmel nézett vőlegé
nyére, s a vőlegény sem az a sze
mély, aki csupa pozitívum volt, ha
nem felperes és alperes. A válás
pillanatában a házasság emlék,
csupa múlt idő, amely iktatószá
mot visel és perirattá hűl.
írásomban nem akarok „keser
gőt” húzni, de operettes fordulatot
sem ígérek senkinek sem. Nem is
ez a cél. Tudom, hogy ezt az írást
olvassák olyanok, akik még házas
ságkötés előtt állnak, olyanok,
akik házasságban élnek, de olya
nok is, akik a jelenben nem tudják,
hogy „meddig bírják még” a másik
szeszélyét, kicsapongását, durva
ságát és összeférhetetlenségét.
Mindegy, hogy kinek milyen a
családi állapota - tételem így hang
zik a válással kapcsolatban: száz-

százalékos válás nincs. Formailag
lehet, de nyomtalan nincs. Olyan
ez7 mint a hangfelvétel. Lehet régi
szalagra új műsort felvenni, de ami
mehet magnószalagon, az ember
lelkében alig. Ott a régi műsor áthangzik, a régi ritmus lüktet,
amely nem illik bele az új hang
nembe. Az új tökéletesen nem tö
rölheti ki vagy le az elsőt, az erede
tit. Az áthallás pedig zavaró és ri
asztó lehet.
A válás okainak a felsorolása
egyszerű feladat lenne, őrzik szak
könyvek. Megdöbbentő, hogy mi
lyen sok azoknak az elvált férfiak
nak a száma, akik 25 éves koruk
előtt kötöttek házasságot. Lehet
az, hogy azok a férfiak, akik 25.
életévüket betöltve kötnek házas
ságot, azok „megspórolnak” egy
válást az életükből?! Tudom, hogy
az ejtőernyős ugrás biztonságos
végrehajtásához megfelelő magas
ságra van szükség. Ez előírás. Nem
kellene-e komolyabban venni a há
zasságok esetében is, hogy itt is
van „magasság”, aminek be nem
tartására rámegy az ember?!
Rettenetes lehet idegen jogászok
előtt vallani a hazugsággá vált sze
relemről. Idegen mérlegeli azt, ami
az adott pillanatban csalódás, fáj
dalom és könny.
Aki írom ezt a cikket, keresztyén
ember vagyok. Olyan, aki tudja a
Biblia gondolatmenetét, érték
rendjét. Isten rendje szerint való
nak tartja a két embernek egy élet
re szóló szövetségét. A házasság
az, ahol ketten haladnak együtt
egy életen át. Erre az időre mind
két házasfél azt bízza a másikra,
amiből egy van - az életét, mégpe
dig Isten színe előtt való elszámo
lásra.
Mindezt a megváltozott törté
nelmi helyzetben is. A változást
abban látom, hogy ma már nincs
eltartott házastárs, hisz „két mun
kakönyves” házasságok vannak.
Az eltartás helyett az embersége
sebb a feladatunk, a megtartás.
A másik megtartása. Valahogy
úgy, ahogy Németh László a Vil
lámfénynél című társadalmi drá
májában turistákhoz hasonlítja a
házasfeleket, akik úgy haladnak
ketten egy meredek sziklafalon fel
felé, hogy derekuknál össze van
nak kötve egy kötéllel. Ennek a
kötélnek viszont rendeltetése van.
Ha az egyik elveszíti a talajt a lába
alól, akkor a másik tartja úgy,
hogy megmenti a zuhanástól. Az
életben ezek a szerepek cserélőd
nek. Bűnt követ el az, aki a kötél
tartása helyett a kötél vagdosását
választja.
Ez nem csupán találó irodalmi
kép, hanem ezt vállaljuk a házassá
gi esküben is. Szavunkat adjuk rá,
az ígéretünket. Maradjunk hűsége
sek ebben életünk végéig, mégpe
dig lebeszélhetetlenül.

Az Egyházak Világtanácsa
legfőbb vezető testületé, a Vég
rehajtó Bizottság soron követ
kező ülését szeptember 13-19.
napjain Izland fővárosában
Reykjavík-ban tarto tta meg.
Ez a G rönland alatti sziget,
melynek területe több m int két
szerese Svájcénak, igen ritkán
lakott ország. 1944-ben lett
D ániától független és 1949 óta
tagja a N A TO -nak. G azdasága
szinte teljesen a halászatra és a
hévizek kihasználására alapul.
Az ország népe ezer éve vette
fel a keresztyénséget - főleg ír
m isszionáriusok
szolgálatai
eredm ényeképpen. Államvallás
a
protestantizm us
lutheri,
evangélikus iránya. Az Izlandi
Evangélikus Egyház - amely
(219 091 taggal, 284 gyüleke
zettel és 126 lelkésszel) 1960 óta
tagja az Egyházak Világtaná-

csának, hívta meg és látja ven
dégül az EVT Végrehajtó Bi
zottságát.
Az ülések tárgysorozatán az
EVT különböző osztályainak
és alosztályainak jelentése és
jövőre vonatkozó program ja,
továbbá teológiai kérdések, a
keresztyén-m arxista dialógus
problém ái,
a
legközelebbi
K özponti Bizottság ülésének a
tervei, új tagsági kérelmek,
m unkatársak felvétele az EVT
genfi központjába, és végül
pénzügyi jelentések és tervek
szerepeltek. 16-án este Reykja
vik polgármesterével, 17-én he
lyi gyülekezetek lelkészeivel,
18-án Izland elnökével rendez
tek találkozót, s végül 19-én, a
záró istentisztelet után Izland
püspöke ad o tt búcsúfogadást
a Végrehajtó Bizottság tagjai
nak.

szeptember 28.

Templomrenoválási ünnep Kemenesmihályfán

„Nem vagyunk egyedül”

B ró d y L á s z ló

Postagalamb
A színes gyertyák ünnepén,
én nem tudom , hogy volt? ki küldte?
a nagytem plom tö rt ablakán
egy kéktollú galam b repült be.
Az énekmester énekelt,
aztán a pap karját kitárta.
Közben az org o n a fö lött
oda re pűlt a kupolára.
Az im ák szálltak fölfelé,
m indenki belehelte lelkét.
S fönn villogott az a madár,
m int egy gyönyörűtollú jelkép.
Én nem tudom , láttátok-e
s hitt-e szemének, aki látta?
M ár régen nem látott csodát,
ki itt kószál a nagyvilágba.
Talán Isten küldöttje volt,
a rkang yalok a földre hozták,
és az im ákkal felrepűlt,
az Istenhez vitte a postát.

Káposzta Lajos

A kemenesmihályfai renovált templom 1986

A Vönöcköt Mihályfával össze
kötő út Sömjénen visz keresztül.
Az utóbbi években a két falut elvá
lasztó néhány száz méteres terüle
ten sorra-rendre épültek szép há
zak, s ma már hivatalosan is egy
községben, Sömjénmihályfán él a
lakosság. A dömölki útelágazás
mellett épült plébániatemplomhoz
jelentős „evangélikus emlékek” is
kapcsolódnak, hiszen a reformá
ciót követően több mint 200 éven
át a mi őseinknek volt lelki otthona. Ebben a templomban mondták
ki 1695-ben a Kemenesaljái Esperesség megalakulását, melynek el
ső esperese a kiváló Asbóth János
volt. Itt esküdtek fel 1706-ban az
egyházmegye papjai és tanítói Rá
kóczi fejedelemre.
E templom mellett haladt el dr.
Nagy Gyula püspök autója is
augusztus 17-én koradélután,
hogy a délelőtti, Vönöckön tartott
ünnepély után felszentelje a mihályfaiak éppen most 150 eszten
dős, kívül-belül megújított templo
mát.
A gyülekezet eredetileg nem
gondolt ilyen nagy feladat teljesíté-

A 350 éve zengő „Cithara”
Evangélikus híveink körében
legelterjedtebb könyv a Biblia mel
lett az énekeskönyv. Többféle éne
keskönyv ismert gyülekezeteink
ben. Ki ne látott volna már a ha
zánkban élő szlovákság által ked
velt vastag, bőrkötésű vagy rézve
retes kapcsos énekeskönyvet, me
lyet szerzőjének latinosított nevéről
egyszerűen Tranoszciusznak ne
veznek. Némely vidékünkön Vietórisz József magyar fordítása vált
ismertté, melyet 1935-ben a Luther
Társaság adott ki Budapesten.
Idén a Tranoszciusz első kiadá
sának 350. évfordulóját ünnepel
jük. Tranovszky György részben a
saját szerzeményű, részben pedig
latin és német nyelvből fordított
énekeinek gyűjteményét kortársai
énekeivel és cseh énekeskönyvek
ből átvett anyaggal kiegészítve ad
ta ki 1636-ban Lőcsén Brewer Lő
rinc nyomdája által. Gyűjteménye
címéül a Jelenések könyvéből vett
gondolat alapján a „Cithara sanc
torum” azaz a szentek citerája
(hárfája) elnevezést adta. E könyv
jelentőségét akkor tudjuk igazán
értékelni, ha szemügyre vesszük
azt a kort, melyben keletkezett.
Tranovszky György a sziléziai
Tesen városban 1591. április 9-én
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született. A tehetséges gyermeket könyvet adott ki, s főleg énekköl
jómódú iparos szülei híres iskolák tészettel foglalkozott. Innen hívta
ba íratták, majd a lutheri tanokat meg lelkészének a liptószentmiklóhirdető wittenbergi egyetemre si gyülekezet 1631-ben. A „Cithara
küldték. 1612-ben a prágai Szent sanctorum” 1636-ban történt meg
Miklós templom mellett működő jelenése után megbetegedett és
gimnáziumban tanított. 1613-ban nyolchónapos betegség után 1637.
a morvaországi Holesovban, 1615- május 29-én, 46 évesen elhunyt.
A Cithara első kiadása hangje
ben pedig Mezirics városkában ta
nár. Egy év múlva lelkésszé avat gyesen jelent meg és 412 éneket
ják, s ő tölti be a helyi lelkész halá tartalmazott. Tranovszky a beve
la által megüresedett állást. Nehéz zetésben megjegyzi, hogy több
időszak következett a reformáció mint 150 ének származik tőle.
híveire. A harmincéves háború Szerzeményeit nem jelölte meg,
miatt menekülnie kellett a császári hogy hiú dicsőségvággyal ne vá
katonaság elől. Hitéért 1623-b^n dolhassák. A szerzőség megállapí
bebörtönözték.
Kiszabadulása tásával utóbb kutatók csoportja
után pestisjárvány tört ki, melynek foglalkozott. Bevezetésében indo
néhány hónap alatt e városkában kolja, mi indította az énekgyűjte
kétezren estek áldozatul, köztük mény kiadására. „Isten igéje és a
két gyermeke is. Az 1624-ben ki szentségek tisztasága megkíván
adott császári parancs szerint az ják, hogy az egyháznak legyen
evangélikus lelkészeknek el kellett gondja az éneklés tisztaságára is,
hagyniok Cseh- és Morvaország mert amint a rosszul hangolt hár
területét, a lakosság pedig a római fa, hegedű vagy egyéb hangszer
katolikus vallást volt köteles kö csak nyekereg és az embernek főfá
vetni. Báró Szúnyog János meghí jást okoz, úgy az igével nem egyező
vására a sziléziai Bielicben lett lel éneklés is ellenszenvessé válik a
kész. 1628-ban onnan is menekül teológiai meggyőződés előtt. Az
nie kell. Patrónusával, annak só ének az igén alapuljon. Oly éne
goránál Árva várában találnak kekre van szükség, melyek a há
menedéket. Itt volt ideje irodalmi rom régi keresztyén hitvallás, vala
munkával foglalkozni. Imádságos mint az 1'530. évi ágostai hitvallás,

Luther kátéi és az Apológia által
summásan tartalmazott tanítással
mindenben egyeznek. De kívánta
ezt sok kegyes exuláns is, akik a
szabad templomhasználattól eltilt
va, házaikban magányosan kény
telenek Istennek szolgálni, mint
egykori őseink az apostolok kora
utáni egyházban.”
Tranovszky énekeivel a Szent
írás és hitvallási irataink igazságai
nak népszerűsítésére törekedett.
Nála a korviszonyok csekély vissz
hangra találtak. Mély hit, bűnbá
nat, bűnvallás szövi át énekkölté
szetét. Megénekli Jézus életének és
működésének kiemelkedőbb ese
ményeit. Több énekének tanító,
katechetikai jellege van. Ilyenek
például:
a
Tízparancsolatról
(631.), az iszákosság bűne ellen
(616.), a gyermekek és szülők köte
lességeiről (620.) szóló énekei. Az
Ágostai Hitvallást lefordította és
Olmützben kiadta. A Cithara har
madik részében a „főbb keresztyén
hitcikkelyekről szóló énekekében
annak tételei nyernek hangsúlyo
zást. A katolikus tanításon kívül,
küzd a kálvinista tanítással szem
ben is, mivel a cseh testvérek az
evangélikustól eltérő tanítást kezd
tek hirdetni. A cseh anyagból át-

vett énekek szövegét megváltoztat
ta, ahol azok hitvallásainkkal nem
egyeztek. Méltán illették őt a
„szlávok Luthere” megtisztelő jel
zővel.
Az evangélikusság örömmel fo
gadta a Citharát. Már 1638-ban
sort kellett kerítem másodszori ki
adására. Azóta több mint 150 ki
adás vált szükségessé. Az üldözte
tés idején Amszterdamban és Lip
csében nyomtatták. Sok kiadása
készült Pesten. Néhányszor a bé
késcsabai gyülekezet gondozásá
ban látott napvilágot. Az idők fo
lyamán anyaga bővült mint a fo
lyó, melybe sok patak torkollik.
Ma már a Cithara énekanyaga az
őskiadás háromszorosát is megha
ladja. A legújabb kiadás 1305 éne
ket tartalmaz. Útja sikeresnek
mondható elteijedését tekintve is.
Békéscsabai híveink otthonaiban
becslések szerint 15 ezerre tehető a
Tran oszd úszók száma. Egyhá
zunk Országos Könyvtára gazdag
Tranoszciusz gyűjteménnyel ren
delkezik.
A 350. évforduló alkalmából Is
tennek adunk hálát az énekköltő
Tranovszkyért és a ma is zengő
Citharáért.
Cselovszky Ferenc

sére. Kezdetben úgy látszott, hogy
csak a tönkrement ablakokat kell
kicserélnie. Ám munka közben ki
derült, hogy a vakolat alatt helyen
ként nagy repedések rejtőznek, s
ezeknek oka az, hogy - alighanem
egyedülálló módon - a vastag fala
kat annak idején kellő alapozás
nélkül rakták le. így szükségessé
vált az épület alábetonozása, újra
vakolása, külső-belső kifestése is.
A váratlanul támadt nehézségek
kel is sikerült megbirkózni, nem
utolsósorban azért, mert a helyi
áldozatkészség felfokozása mellett
az elszármazott testvérek, vala
mint a Gyülekezeti Segély adomá
nya meggyőzően érzékeltette, hogy
a gyülekezet nincs magára hagyva.
A templomot zsúfolásig megtöl
tő gyülekezet előtt nyilván ezért
hangsúlyozta a püspök igehirdeté
sében - Máté 28,20 alapján - azt,
hogy az Egyház, a gyülekezet soha
nem marad magára. Jézus biztató
szava: „íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig”,
akkor hangzik el, amikor a tanít
ványokat sokkolja a Mester távo
zása. Az ígéret valóságtartalmát
aztán egész életükben és szolgála
tukban érzékelhették. Bizonyosak
ká váltak afelől, hogy Jézus jelen
létének nem feltétele a láthatóság.
Ezt a „velünk létet” tapasztalja
azóta is az Egyház, immár két
évezrede. Tapasztalta a mihályfai
gyülekezet is nagy munkájának
rendkívüli időszakában csakúgy,
mint a „hétköznapok csendes so
rozatában”. Jelenléte azt a tapasz
talást erősíti, hogy gondoskodó
szeretete átöleli egész életünket, de
átöleli a nemzedékeket is. Hálásak
vagyunk azért, ami történt és
azért, amit a jövőre nézve készít
Urunk. Hangozzék a megújult fa
lak között továbbra is: nem va
gyunk magunkra hagyva!
Az istentisztelet után következő
közgyűlésen először a püspök szó
lalt fel, majd Szabó István egyházmegyei felügyelő a Vasi Egyház
megye, Berzsenyi Janosits Miklós
felügyelő a celldömölki gyülekezet,
Solymár Gábor lelkész az egyházmegyei Gyülekezeti Segély nevé
ben köszöntötte a gyülekezetét.
Mesterházy Sándor ny. lelkész, aki
a mihályfaiakat csaknem egy fél
évszázadon át pásztorolta, meleg
közvetlenséggel elevenítette fel az
előző templomrenoválás közös
emlékeit.
Alkonyodni kezdett már, ami
kor a parókián megterített aszta
lok mellől hazafelé indultak a ven
dégek és vendéglátók azzal a re
ménységgel, hogy a felemelő ünne
pet tartalmas hétköznapok köve
tik.
id. Magassy Sándor
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Hogyan találkozhatunk Jézussal?

Pilátus
A Jézus Krisztussal való
találkozások
kimenetele
nem mindig a
„hiszek
Uram ” . Jézus nem csak
azokkal beszélgetett, akik
személyes
kapcsolatra
vágytak vele, vagy gyógyulást, szabadulást, bűnbocsánatot vártak tőle. Sok
közömbös,
kíváncsiskodó
vagy éppen ellenséges embér is volt Jézus közelében.
őket sem vetette meg, nem
fordult el tőlük. Tudta, hogy
velük kapcsolatban is olyan
szolgálatot teljesít, mint példázatában a magvető. Nekik is szólja Isten igéjét, felkínálja szeretetét. Vállalta annak kockázatát, hogy nem
minden mag esik jó földbe
és terem gyümölcsöket. Ma
sem jelent minden ember
számára m aradandó közösséget a Jézussal való találkozás. Sok gyerekbibliakör, istentisztelet, karácsony
és húsvét múlik el a ti életetekben is látszólag nyomtalanul. De tudnotok kell, hogy
Jézus minden találkozásban önmagát, szeretetét,
barátságát kínálja nektek,
Akkor is, ha nem veszitek
észre vagy visszautasítjátok.
A szándéka mindig az, hogy
magához vonjon minket.
Jézus földi útjának utolsó
állomása előtt Pilátussal, a
római helytartóval beszélgetett. Kényszerű találkozás
volt ez, hiszen Jézus pere
folyt. Pilátusnak ki kellett őt
hallgatnia, hogy okot találjanak az elítélésére. A helytartó kényelmetlenül érezte
magát, ő nem találta Jézust
bűnösnek, főleg nem gonosztevőnek, ami miatt haIáit érdemelt volna. A zsidók
vallási kérdéseiben nem volt
elég tájékozott.
Hogyan
döntse el, hogy Jézus ki
rály-e Vagy Sem? Nem is ér-

dekelte igazán miféle országról és igazságról beszél
neki. Ki akart szabadulni ebbői a kínos helyzetből. Húsvétkor úgyis egy foglyot szabadon bocsáthat. Azt gondolta, majd Jézus lesz az.
De a zsidók elszántak voltak. „Feszítsd m eg” - egyre
csak ezt kiabálták. Jézus
nak meg kell halnia, mert
„Isten Fiává tette m agát” ,
Pilátus szívébe félelem költözött. Hát nem csak egy
egyszerű emberrel van dolga? De miféle király az, aki
lemond minden védelemről?
Ráadásul Pilátus hatalmát
is Istentől származónak tárt
ja. Végül tehát nem is ő dönt
élet vagy halál fölött? Ki tartja kezében az eseményeket?
Pilátus kutyaszorítóba került. Bizonytalankodását látva a zsidók zsarolni kezdték,
Ha Jézus királynak tartja
magát, akkor a császár el
len lázad. Ha Pilátus szabadón bocsát egy lázadót,
hűtlen lesz saját felsőbbségéhez. Nem akarta elveszíteni pozícióját. Tehetetlenül
adta meg magát a zsidók
követelésének,
Ebben a találkozásban
egy ember akarata ellenére
lett Isten eszközévé. Jézus
útjának alakulásában első
sorban nem emberek hozzáállásai hanem Isten akarata döntött. Isten volt az
események irányítója, még
ha érthetetlen is, hogy saját
Fiát 3 keresztre küldi értünk,
Isten használta föl Pilátust,
a római helytartót is. Annak
ellenére tette eszközévé,
hogy a Jézussal való találkozás nyomán nem lett más
emberré, nem nyílt meg a
szeme Isten szeretetének
meglátására. ’
Tekusné Szabó Izabella
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SZERETETLEN
Valaki azt mondta egyszer lelkészéről: „Ma megint a szeretetről prédikált, biztos nem készült.” Bizonyára nem kevesen
vagyunk, akik mások tartalmatlan, képmutató szeretetében
csalódtunk. így a szeretet csak „puszta szó”, üres közhely.
Pedig mennyien vágynak az igazi szeretetre, a családi és közé
let hiánycikkére.
Gyülekezetünkben egy alkalommal megkérdeztem a gyere
keket: Miért tétszik nektek annyira a „Nem szeret senki”
kezdetű ének? Ez az ének igaz - hangzott a válasz a mintegy
félszáz gyermek jelentős részének ajkán. Nincs szeretet ott
hon, az iskolában, az edzésen, egymás között és így tovább.
Csak két kérdést kockáztatok meg. Hogyan fejlődhet valaki
szeretet nélkül teljes értékű felnőtté? És mi lesz velünk, ha idős
korunkban az így felnőtt generációra kell támaszkodnunk?
A szeretetről nem lehet eleget szólni, mert a „szeretet itt
lakik bennem, benned, mindnyájunkban. A füvekben, és a
fákban, a virágok illatában, a kutyád szemében, a méhekben,
a hegyekben, a csillagokban, a búzádra hulló esőben és a *
gyermekedre hulló könnyben, az igazi dalban, az igazi csók
ban, mindenben, ami van, amit látsz és amit csak sejtesz;
mindenben a szeretet él - mert a szeretet az Isten.” - mondja
Mezei Mária.
Ez az Isten Jézusban értünk emberré született, hogy a szere
tetének lényegét és mélységét a Golgotán megmutassa, hogy
visszakerüljünk szeretetének erőterébe és ne farkasa, hanem
Krisztusa legyünk a felebarátnak.
Krisztusban maradni: állapot és szolgálat. Az öröm állapo
ta és a szeretet szolgálata. Ébben a szolgálatban mindenek
előtt azt kell látnunk, hogy Jézus életét adta barátaiért, miér
tünk. Ez az alapja és a forrása a szeretet kettős nagy parancsolatinak: Isten és a felebarát szeretetének.
Mit jelent a krisztusi szeretet gyakorlása, és egyáltalán a
szeretetet ki lehet adni, mint egy napiparancsot?
Az élettan és a lélektan kutatói szerint áz élet szükségszerű
elidegeníthetetlen velejárója az öncélúság. így is megfogal
mazható a természetes kiválasztódás törvénye. Hiszen az a
sejt, amely nem tudott védekezni, az idők folyamán elpusz
tult. így hogyan lehet természetünkkel ellentétben, önmagunk
kárára, ha kell feláldozása árán másokat magunk elé helyez
ni? A „szeresd felebarátodat” - elvet nem lehet összeegyeztet
ni a biológia törvényeivel. „Komolyan próbálkoztam vele - j
mondja Selye -, de képtelen vagyok annyira szeretni felebará
tomat, mint önmagamat” - hat még az ellenséget.
Az ember nemcsak biológiai, hanem értelmi, érzelmi és
akarati lény is. Ez ráébreszt arra, hogy erkölcsi döntéseinkben
nem kizárólagosak az élettani adottságaink. Krisztus szerete
tében élve nem az emberi természetünk, hanem viszonyunk,
kapcsolatunk változott meg Istennel és embertársainkkal.
Újjá és mássá lett! Az isteni szeretet nem önmagáért van,
hanem azért, hogy akik átélték, benne élnek, azok éljék meg
emberi kapcsolataikban. Innen érthető a felszólítás: szeressé
tek egymást!
Martin Luther King - életét tíz éve oltotta ki a gyilkos
golyó - mondotta: Az önzetlen szeretet a másik ember hasz
nát keresi. Önmagukért szeret másokat, minden emberben
felebarátot lát, ezért nem tesz különbséget barát vagy ellenség
között. Szeretetünk önzetlenségének próbája az ellenség szeretete, akitől csak gyűlöletet és üldözést várhatunk.
Életünkben amennyi szenvedés és fájdalom gyógyítható a
szeretettel, annyi be sem következne, ha megélnénk a szerete
tet.
Kalácska Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Köszönjük Urunk, hogy szeretetközösségben lehetünk veled, mert te
magad vagy a szeretet, amit embertársainkon keresztül árasztasz fe
lénk. Ne engedd, hogy személyválogatók legyünk szereteted osztogatá
sában, mert csak így lehetünk a te gyermekeid. Akaratod valósuljon
meg bennünk az emberek javára és neved dicsőségére. Amen.

Pogány-antik jóslás Luther korából
Különleges oldalról közelí
tette meg Aby Warburg kultúrtörténész a reformáció korát: a
jóslatok, a tudományos és ba
bonás jóslások elterjedését ku
tatta. Alapos vizsgálatnak ve
tette alá az időszakot, s feltár
ta, hogy miként áradt ide a csil
lagjóslás, a mágia, a horosz
kóp, a bűvös számnégyzet, a
jövendőmondó naptárak készí
tése. Az ókori művektől a kö
zépkori latin és német jóslási
irodalmon keresztül jutott el
mindez csillagászok, matemati
kusok közvetítése révén és ha
talmába kerítette a humaniz
mus és reneszánsz embereit is.
A reformátorok közül külö
nösen Melanchton Fülöp tette
magáévá ezt .a - számunkra
ma már furcsa - tudományt.
A nagy tudós horoszkópját
még édesapja készíttette el, s ez
egyebek között azt is tartal
mazta, hogy „óvakodjék észak
tól és a keleti tengertől”. Me
lanchton 1560-ban bevallotta,
hogy ez a „jóslás” akadályozta
őt meg abban, hogy pl. Dániá
ba utazzék. De ugyanő veszé
lyesnek tartotta egyebek között

a holdtölténél való utazást.
S ami még érdekesebb: hitelt
adott azoknak a matematiku
soknak (Gauricus, Cárion,
Pfeyl), akik a planéta együttál
lások nyomán úgy számították
ki Luther születésének idő
pontját, hogy az 1484. október
22-ére kellett, hogy essék. Még
1539-ben is azt írta egyik barát
jának Melanchton: „Luther
születésének ideje felől kétsé
geink vannak. Maga a nap
ugyan bizonyos, sőt az óra is
majdnem az: éjfél, amit anyjá
nak saját szájából hallottam.
Az év azt hiszem 1484.”
Nem csoda, ha a reformáció
ellenségei az ilyen konstelláció
alapján azt akarták bizonyíta
ni, hogy Luther „eretnek istengyalázónak és gonosztevőnek”
született és „szükségszerű”
volt, hogy ő viszályt támasszon
az egyház kebelén belül.
Luther hol hívő komolyság
gal, hol kellő humorral védeke
zett az ilyen próbálkozás ellen.
Asztali beszélgetései közben
egyszer azt mondotta: „Nem
visz rá engem senki, sem Pál,
sem az ég angyala, még kevésbé

Jézushoz jöjjetek
megfáradtak

Fülöp (ti. Melanchton), hogy
higgyek az asztrológiai jósla
tokban, amelyek oly gyakran
tévednek!” (1540) Máskor pe
dig egy asztaltársának azt a
megjegyzést tette az elébe tárt
horoszkópról: „Nem is tartok
felőlük semmit. Nem is tulaj
donítok nekik semmi jelentősé
get sem, de szeretném, ha a kö
vetkezőt megfejtenéd nekem:
Ézsau és Jákob egy apától és
anyától, egyszerre és egyazon
csillagzat alatt születtek, mégis
szinte ellentétes jellemmel, al
kattal és természettel. Vagyis,
amit Isten végez és ami Isten
műve, azt ne akard a csillagok
nak betudni! Az igaz keresz
tyén vallás százszor is leleplezi
és bebizonyítja az ilyen mesék
és képzelgések mibenlétét!”
A szerző foglalkozik az
1524-es özönvíz-pánik keletke
zésével, a röpiratok politikai
szömyalakjaival (pápaszamár
és szerzetesborjú) és kimutatja,
hogy az arab és babiloni jós
mesterség közvetlen kapcsolat
ban állt a reneszánsz jósköny
veivel, s alapja a mitologikus
okkeresés benső, ősi emberi

kényszere. A tanulmányból ki
világlik, hogy Luther mindig is
elutasította a mitologikus fata
lizmust és a horoszkóp-fabrikálást, mint vétkes és pogányos
bálványimádást.
Komolyan
vette az első parancsolatot: Ne
legyen más Istened!
Jézus szava: „Ne aggódjatok
életetekért!” (Mt. 6,25) e tekin
tetben is felszabadít minden fé
lelemtől, hogy magunkat és
holnapunkat bátran és biza
lommal a mi mennyei Atyánk
ra hagyjuk, akinek gondja van
reánk! Ne adjunk helyt *az új
pogányságnak és babonaságnak, bármily modern és tudo
mányosnak tűnő formában is
jelentkeznék. A keresztyén em
ber Isten kegyelmének ege alatt
él és ez a hit elég nekünk!
Aby Warburg tanulmánya
még 1918-ban készült, s hang
zott el Berlinben, de magyarul
most látott először napvilágot
a Helikon Kiadónál. A könyv
höz pontos és részletes forrás
anyag tartozik, jegyzetekkel, s
kísérőtanulmánnyal,
melyet
Radnóti Sándor készített.
Bencze Imre

Manapság egyre inkább eltű
nik a falu-város ellentét.
A modern tömegkommuniká
ció, a fejlett közlekedés, az ingá
zás jóvoltából nem lehet különb
séget tenni falusi és városi kö
zött. Különösen így van ez a fia
talokkal. Innen faluról kora reg
gel indulnak a buszok. Gyárba
igyekvő munkások között bőven
látni itt gimnazistát, ipariisko
lást, sőt egyetemistát is! Nálunk
az egész falu evangélikus. Az
emberek' 90%-á tártja a kapcso
latot a gyülekezettel. Sokán ki-:
kerülve á helybéli általános isko
lából bizony úgy érzik, hogy
csak a falusi hagyományok vilá
gába való a vallás, a lelki élet.
Ez a kérdés is foglalkoztatott
bennünket, mikor egy fővárosi
gyülekezetbe mentünk látogató
ba, tapasztalatcserére, lelki erő
södésre.
- Nekem csak megerősítette
az eddigi véleményemet ez a lá
togatás - nyilatkozik egy a fiata
lok közül. - Ott, ahol az embe
rek szeretik templomukat, rend
szeresen élnek az Igével, megis
merték Jézust, mint legjobb ba
rátot, társat, ott ragaszkodnak a
gyülekezethez, legyen az akár fa
lu, akár város. Nem tartom vé
letlennek azt sem, hogy látogatá
sunkkor a Tízparancsolatról volt
szó. Sokat jelentett nekem az a
gondolat, hogy sem a város, sem
a falu nem élhet Isten örök tör
vénye nélkül. Itt van ez a nagy
városi forgalom. Mennyi baleset,
mennyi szörnyű halál lenne tör
vény nélkül, a Kresz nélkül.
Tovább beszélgetünk a Tízpa
rancsolatról, miközben felfigye
lek az utcai forgalom morajára.
Az imaterem ablakai jó hangszi
getelők, mégis behallatszik most
egy mentő, vagy tűzoltóautó szi
rénája. Talán baleset történt, fi
gyelmetlenségből,
virtuskodás
ból? Elkalandoznék, de valaki

most éppen az ötödik parancso
latról beszél: - Ölés az is, ha va
lakin nem segítünk, cserben
hagyjuk! A meditáció után szü
netet tartunk. A társaság egy ré
sze bent marad. Éneket tanul
nak: Jézushoz jöjjetek megfárad
tak. Azt még hallom, hogy vala
ki indítványozza, hogy tanulja
nak meg hozzá egy táncot, de
veszem a fényképezőgépemet, ki
megyek.
Jó téma, nagy házak közt kis
teüíplotn. Kattannak á képek.
Az egyik lány mellém szegődik
és azt mondja, hogy az ő házuk
tetejéről jól rálátni a templomra.
Igazi fotóscsemege. Pár perc
múlva fent vagyok a tízemeletes
épület tetején. A látvány szédítő
és gyönyörű egyszerre. A hatal
mas lakótelep tízemeletesei közt
mint apró szorgalmas hangyák
botorkál a forgalom. Innen a
magasból nem érződik annyira a
rohanás, mégis a távolság ellené
re is jól látom, hogy ott egy ka
miont vontatnak, egy asszony
fut, a kezében kosarak, nem éri
el a villamost, kissé messzebb
egy gyár. Sok égnek meredő csö
ve közül az egyikből fehér gőz
áramlik ki. Már elszállt, elenyé
szett a kis felhő, mire odaér hoz
zám a hangja. Két óra, vége a
műszaknak. Nem látok a gyár
udvarra, de elképzelem amint a
munkások leteszik a szerszámo
kat, vége a munkának, kezdőd
het a ... pihenés... vagy folytató
dik egy sokkal intenzívebb haj
sza?
Nem tépelődöm ezen tovább.
Míg a templomot fotózgatom,
már a képem címét próbálga
tom: Oázis. - Az udvaron ének
lő, táncoló fiatalok éneke halkan
kivehető a város morajából:
„Jézushoz jöjjetek megfáradtak,
Igája néktek is nyugalmat ad
Terhe könnyű irgalma nagy!”
Győri János Sámuel

Az ősagárdi ifjúság látogatása az újpesti gyülekezetben
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Az európai egyházak IX . nagygyűlése Skóciában

Tanévnyitás a Teológiai Akadémián

Európa egyházai - merre tovább?
Stirling középkori skót városka gótikus falai között szeptember első
szombatestéjén színes menet vonult végig. Európa több mint száz egyházának
vezetői, püspökök, metropoliták, lelkészek és világi vezetők vonultak fel ünnepi
istentiszteletre fekete és színes ornátusaikban. A szeptember 4-11. között tartott
egyházi nagygyűlés központi témája ez volt: „Dicsőség Istennek és béke
a földön!” Négyszáznál több hivatalos egyházi delegátus, megfigyelő,
sajtómunkás és a brit egyházak képviselői vettek részt a tanácskozáson.'
A magyar egyházakat e sorok íróján kívül K ovách A ttila és K ü rti L á szló
református püspökök, H eck er F rigyes metodista szuperintendens és V iczián
János baptista egyházi elnök képviselték. Részt vettek a nagygyűlés munkájában
még P á li L á szló református; lelkész, Bóna Z o ltá n , református lelkész, az EVT
küldöttje, és V ető Istvá n evangélikus segédlelkész.

rozatot hozott a leszerelés kérdése
iről, melyet a nagygyűlés is magáé
vá tett.
Elhatározta a nagygyűlés egy új
titkárság megszervezését, amely a
béke, az igazságosság és az emberi
jogok kérdéseivel foglalkozik
majd, és segíteni kívánja a Helsin
ki-folyamatot Európában.
„Quo vadis, Europa?"
„Merre lépsz, Európa?” Ezzel a
kérdéssel foglalkozott egyik dél
után a nagygyűlés. Jogos és sürge
tő ez a kérdés Európa egyházai
számára is, a kétezredik év küszö(Folytatás a 3. oldalon) .

Az Afrika
offertórium
eredménye

Stirling egyeteme, a nagygyűlés színhelye

A kilencedik európai egyházi
nagygyűlés színhelye ezúttal Euró
pa északnyugati sarka, a festői
Skócia modem, hatalmas Stirlingsgyeteme volt. Diákszobákban
laktunk és naponként hosszú uta
kat tettünk meg az épülettömbök,
selyemfényű pázsitok, a kis tó és
fenyőligetek között. Minden reg
gel más-más egyház úrvacsorái is
tentiszteletével kezdődtek az ülé
sek. Az utolsó reggelen az evangé
likus és metodista úrvacsorái istentisztelet szolgálatát a budapesti vi
lággyűlés liturgiája szerint végez
tem. Szeptember első vasárnapján
szétszéledtünk Skócia északi váro
sai, falvai közt istentiszteleti szol
gálatokra. Perth városka XIII.
századi templomában hirdettem
Isten igéjét, a St. John Kirk gyüle
kezet vendégeként. Kevés időnk
volt arra, hogy valamit is megis
merjünk a gyönyörű Észak-Skóciából. De a nyolcnapos tanácsko
zás végig kék ég alatt, ragyogó
napsütésben folyt, - ritka ajándék
Dsszel ott Skóciában, ahogy vendéglátóink mondták.
„Korszakváltás” az európai
egyházszervezetben
Ez a nagygyűlés valóban jelentős
változásokat hozott, elsősorban
személyi vonatkozásokban. Hu
szonhét évi szolgálat után búcsút
vett dr. Glen G. Williams főtitkár,
teológiai díszdoktorunk, akit igaz
barátként becsültek Kelet-Európa
egyházaiban. Bemutatkozott az új
főtitkár, a francia Jean Fischer, aki
előzőleg az Egyházak Világtaná
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csában dolgozott. Búcsúztak Andre
Appel, az eddigi evangélikus elnök,
Krusche NDK-püspök, Rodger
anglikán püspök és sokan mások.
Változatlanul az elnökség tagja
maradt Alexy metropolita a Szov
jetunióból. Kovách püspök tagja
maradt a tanácsadó bizottságnak.
Két új egyházat vettek fel - a tízmil
liós szerb ortodox és a tízezres észt
metodista egyházat - s ezzel a tag
egyházak száma 118 lett.
Jelentős határozatok
A kétezredik év küszöbén álló
európai egyházakhoz tartalmas
üzenetet intézett a sterlingi nagy
gyűlés, amelyet fordításban köz
lünk.
Négy szekcióban dolgozott a
nagygyűlés és hozott ajánlásokat a
következő témákról: Isten dicsősé
ge - az egyházak egysége - a te
remtett világ védelme - a béke
szolgálata.
A teológiai munkában a jövő
ben az egyházak egysége és a béke
szolgálata mellett hangsúly kerül
az igehirdetés és misszió kérdéseire
a szekularizált világban. Továbbra
is feladat marad a zsidósághoz és
az iszlámhoz való viszony, továb
bá az észak-ír kérdés vizsgálata.
Fontos döntés volt, hogy az
Európai Egyházak Konferenciája
kezdeményező szerepet vállalt egy
európai-észak-amerikai „békezsinat” összehívására 1988 végéig,
amely az egész világ valamennyi
egyházának hasonló témájú ta
nácskozását készítené elő. A ne
gyedik szekció fontos külön hatá
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Dr. G. G. Williams'

Igével és im ádsággal arra kell törekednünk, hogy Isten
nek ez a hatalma m inket is megerősítsen hitünkben.
Hogy ne csupán elkezdődjék, hanem végbe is mehes
sen bennünk a jó. Ehhez a hitbe li megerősödéshez
azonban türelem, sőt hosszútűrés kell. A hosszútűrés
más, m int a türelem . Nagyobb, erősebb. M ert az ör
dögnek az a módszere, hogy akit nem győzhet le
gyorsroham m al, azt hosszú ostrom m al addig puhítja,
míg végül az illető belefárad s elveszti türelmét, m ert
úgy látja, hogy so h ’sem lesz vége.
Legyen bennetek ilyen hosszútűrés és gyakoroljátok
azt öröm m el. (Luther)

Jean Fischer

Gyülekezeteink afrika-vasárnapi offertóriumainak országos
összesitett eredménye 273 428
Ft. Ezt az összeget egyházunk
teljes egészében eljuttatta Afri
kába a Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsának
közvetítésével.
Az összeg részletes felhaszná
lásáról a későbbiekben tájékoz
tatjuk Olvasóinkat.

Egyházunk életében mindig jelentős
esemény Teológiai Akadémiánk tanév
nyitása. Nem csak azért, mert ilyenkor
vesszük számba azokat a fiatalokat,
akik lelkészképző intézetünkben meg
kezdik tanulmányaikat és ezzel jelzést
adnak arról, hogy öt esztendő múlva
hány lelkész állhat be egyházunk szol
gálatába, hanem azért is, mert a tan
évnyitó ünnepélyre a testvéregyházak
és a testvérakadémiák küldöttei mel
lett egyházunk sok-sok gyülekezetéből
is eljönnek, hogy részt vegyenek az
egész egyházunkat érintő eseményen.

Rendkívüli kezdés
Az idei tanévet rendkívüli mó
don kezdte meg Akadémiánk.
A tanévkezdés valójában már
megtörtént augusztus közepén.
Augusztus második felében ugyan
is kéthetes intenzív nyelvi kurzu
son vettek részt hallgatóink a sza
badegyházak teológiai hallgatói
val, valamint néhány lelkészünk
kel és gyülekezeti tagunkkal
együtt, hogy elmélyedjenek a bib
liai nyelvek, a héber és a görög,
valamint az egyházi latin nyelv is
meretében. De rendkívüli volt
azért is a tanévnyitás, mert az elő
adások már szeptember 8-án el
kezdődtek - a hét végén a tanév
kezdő csendesnapokat is megtar
tottuk - az ünnepélyes tanévnyi
tásra viszont a püspök hivatalos
külföldi útja miatt egy héttel ké
sőbb, szeptember 15-én került sor.
A hagyományokhoz híven most is
sok-sok testvérünk jött el a zuglói
gyülekezet templomába, hogy
részt vegyen Teológiai Akadémi
ánk tanévnyitó ünnepélyén.

így kezdődött
az európai A fogoly,
aki átvette a
keresztyénség parancsnokságot
- hol tart ma?
Csel 27,21-22
Személyi változás történt a vezetés
ben? De korántsem úgy, ahogy ezt első
hallásra gondoljuk. Nem volt megren
dezett átadási ceremónia. Nem sora
koztatták fel a fedélzeten a 276 utast.
Nem olvastak fel napiparancsot. Ün
nepélyesen nem mondott le tisztségéről
sem a hajó kapitánya, sem a katonai
parancsnok mondván: tévedtünk,
ezennel levonjuk a konzekvenciát és
átadjuk a parancsnokságot, a további
ak teljes szellemi irányítását. Nem, kí
vülről minden maradt a régiben. De
mégis valami olyan helyzet állott elő,
amelyben már csak az élő Isten tudott
érdemében szóhoz jutni, segíteni. Teljes
testi-lelki erőtlenség és reménytelenség
lett úrrá mindnyájukon. Külsőlegbelsőleg beborult az ég. „Sem nap, sem
csillagok nem látszottak több napon át
és erős vihar tombolt, végül, elveszett
életbenmaradásunk minden reménye,
és már sokat is éheztek.” Ez olyan álla
pot, amire azt szoktuk mondani: itt
már csak az Isten tud segíteni. De so
kan ezt sem mondják komolyan. Vé
günk van! Elvesztünk! Teljesen ki va
gyunk szolgáltatva az elemeknek, a kö
rülményeknek, a beállott szituációnak.
Közelebbről: eltűnt a szabadulás min
den reménye. A hajó egész személyzetét
oly közönyösség lepte meg, amikor az
ember életét csak kellemetlen teherként
vonszolja...
Talán a Te életedben is ismerős az
ilyen lelkiállapot? Aki most olvasod e
sorokat, talán éppen ilyen kilátástalan
mélységben, sötétségben vagy, mert
nem látsz semmi kiutat, elveszítetted
minden tájékozódóképességedet, mert
igen összegabalyodott a szépen elkép
zelt életed, házasságod! Szabadulni sze
retnél az alkohol, vagy egyéb szenvedé
lyed rabságából. Rádöbbentél, hogy
nem hallgattál eddig sem emberi, sem
isteni figyelmeztetésekre, mert egysze
rűen nem engedtél beleszólást életedbe!
Az „út” elejéről visszhangzik szívedben
a sok figyelmeztetés, jótanács. De most
már késő! Reménytelenül kell elköny
velned: nincs kiút, nincs visszaút, nincs*
megoldás, nincs menekvés!

Testvérem! Ha idáig eljutottál, hadd
hívjam fel a figyelmedet az élő Isten
erejére, amely igazán a mi nagy erőtlen
ségünkben és kilátástalanságunkban
akar megmutatkozni. „Az én erőm
erőtlenség által ér célhoz!” - hangzott
a szózat Pál nyomorúságában is!
Itt a bibliai történetben a már telje
sen elcsigázott és reménytvesztettek
társaságában felállt a fogoly Pál, az
Isten embere. Isten maga lépteti elő
„parancsnoknak” - és megszólal.
Ugyan ki ez és mit akarhat ebben a
veszett helyzetben? Talán csak Juliusznak, a katonai parancsnoknak szívé
ben rezdült meg valami bizakodás-féle.
Hirtelen eszébe juthattak e nem min
dennapi fogollyal való korábbi tapasz
talatai. Akkor talán büszke rómaisága
nem engedte, hogy komolyan vegye
szavát. Inkább helyt adott a többség
véleményének. Miért is tettem? Már
késő! De talán...?
Pál úgy „kerekedik” fölébük, hogy
egyben Krisztus rabszolgája, foglya.
Élete a Krisztusban elrejtett élet. O
tartja kezében és adja a mondanivalót
szájába. Valami belső lelki-parancsno
ki tekintéllyel ruházza fel. Es ebben a
veszett helyzetben minden idegeskedés
nélkül szólal meg. Emlékezteti őket ko
rábbi szavára és az azt elutasító maga
tartásukra. Tudatosít. Ha rám hallgat
tatok volna! Nem hallgattak rá!
Isten megenged, vagy készít ilyen
mélységeket életünkben, ha már szép
szóval nem megy. De újra felmerül
bennem a kérdés: miért kell idáig eljut
ni? Soha nem tanulunk elődeink, má
sok példájából?
Kegyelem az, hogy Isten ma még ad
ilyen Szentlelke által belülről felhatal
mazott „parancsnokokat”, vezetőket,
testvéreket, akik a legfélelmetesebb
helyzetekben is nyugodt biztonsággal
tudnak elénk állani - talán éppen halá
los ágyunknál - és tudnak megszólalni
és tudják továbbadni a felmentő, meg
mentő jóhírt, az evangéliumot Isten
végtelen szeretetéről. Ugye, találkoztál
már ilyen „parancsnokokkal”? Időben
hallgass rájuk!
Lábossá Lajos

Az elsőéves hallgatók dr. Nagy Gyula püspökkel és dr. Cserháti Sándor dékánnal

utánpótlás biztosítása. A kettő szo
rosan összetartozik, mert a lelkészi
Az
ünnepi
istentiszteleten szolgálatot csak úgy lehet eredmé
dr. Nagy Gyula püspök szólaltatta • nyesen végezni, ha ismerjük a szol
meg Isten igéjét Fü 2,1-11 alapján. gálat útját, amit Isten jelölt ki szá
Igehirdetésében arról szólt, hogy munkra igéjében. Ehhez pedig a
tanulmányaikat elkezdő és folytató Szentírásnak és egyházunk mai út
fiataloknak, de egyházunk vala jának tudományos teológiai elem
mennyi lelkészének és tagjának ar zésére van szükség. Azért a Teoló
ra kell törekednie, hogy Jézus giai Akadémia tanárai a szolgálatra
Krisztus útján járjon, azaz vállalja való gyakorlati felkészítés mellett
a szolgálat életformáját. Jézus a teológia tudományos művelésére
ugyanis azért, hogy elvégezze a reá szeretnék megtanítani a reájuk bí
bízott feladatot, az emberek meg zott növendékeket, sőt nem csak a
váltását, szolgai formát vett fel. jövő lelkészeit, hanem a szolgálat
Nem csak megalázta magát, hanem ban álló lelkészeket is. Ezért foly
arra az áldozatra is hajlandó volt, tatja Teológiai Akadémiánk a jövő
hogy életét feláldozza üdvösségün tanévben is a lelkészekkel folytatott
kért. A szolgálatra való felkészülés teológiai konzultációkat, valamint
re és magára a szolgálatra ma is a Tudományos Teológiai Társaság
csak úgy lehetünk alkalmasak, ha munkájának irányítását.
vállaljuk ezt az életformát. Ez nem
Örömök és gondok
kötelező parancs, hanem áldott le
hetőség. Ha közösségben mara
A teológiai hallgatók énekkari
dunk Urunkkal, akkor mi is meg száma után került sor az új hallga
tudjuk valósítani ezt az életformát tók ünnepélyes fogadalomtételére
és akkor megtapasztalhatjuk szol és felvételére. Az ünnepélyes pilla
gálatunk gyümölcseit és örömeit is. natban huszonhárom fiatal - tizen
három férfi és tíz nő - állt a tanári
Gondod legyen a tanításra
kar elé és mondta el az ünnepélyes
Dr. Cserháti Sándor, Teológiai fogadalmat: ... „minden erőmmel
Akadémiánk új dékánja székfog és tehetségemmel a lelkészi szolgá
lalójában Kol 4,17 alapján azt fej latra készülök”... Az újonnan fel
tette ki, hogy lelkészképző intéze vettek között van két ösztöndíja
tünknek kettős feladata van: a lel- sunk: Tuula Pohjalainen finn lel
készi utánpótlás és a tudományos késznő, valamint Hans Christian
A Jézus útján

A teológus énekkar

Országos Diakóniai
Konferencia
Egyházunk
Országos
Diakóniai Konferenciáját
1986. október 7—9-ig tartja
MÓRON az új gyülekezeti
házban. A konferenciát
dr. Nagy Gyula az országos
diakóniai munka irányítója
vezeti, és egyúttal főelőadást
tart: Diakóniai szolgálatunk
az ökumené és egyházunk
mai kontextusában címen.
Előadások
hangzanak
még el a Szenvedés kérdésé
ről. A konferencia résztve
vői a Mór-környéki gyüle
kezetek vendégei.

Gerber lelkész a Német Szövetségi
Köztársaságból, akik azért tölte
nek nálunk egy tanévet, hogy egy
házunk szolgálatának megismerése
által mélyítsék kapcsolatainkat
egyházaink között. Velük együtt az
öt évfolyamra 62 hallgató iratko
zott be, hét hallgató pedig honvé
delmi szolgálatot teljesít.
Egyházunk számára igen nagy
öröm, hogy az elmúlt harminc esz
tendő legnagyobb számú első évfo
lyama kezdhette meg tanulmányait
Akadémiánkon. Az öröm mellett
azonban ez gondot is jelent, mert
a 30-40 főre tervezett épület most
már nagyon is szűknek bizonyul.
Éppen ezért fogadtuk őszinte
örömmel dr. Nagy Gyula püspök
ünnepélyes bejelentését, hogy a
Teológiai Akadémia új épületének
tervezese folyamatban van, és re
ménység szerint rövidesen meg
kezdhetjük építését. Setmeczi János
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Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly,
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6.
(orgonazenés áhítat) Takácsné Ko
Isten a mi urunk életünkben, halálunkban, sőt a
„Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szere
IIIIIIHIIIII!
vácsházi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.)
halál után is. Erről tesz bizonyságot a zsoltáríró az
ti az Istent, szeresse a testvérét is.” - ÍJn 4,21 Szirmai Zoltán, du. 6. ifjúsági istentisz
Az LVSZ Tanulmányi Osztályának új
VASÁRNAP —„Füvet sarjaszt az állatoknak, növé Ótestámentumban, s Pál apostol az lKor 15 versei
telet. Üllői út 24. de. fél ll. Kertész
vezetője
Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de.
nyeket a földművelő embereknek, hogy kenyeret ben. Isten hűségére mindig számíthatunk!
Erika Reichle a Württembergi Evangé
9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9.
termeljen a földből.” - Zsolt 104,14 (Ef 5,20 - Mk CSÜTÖRTÖK - „Ő ad bölcsességet a bölcseknek és [ (szlovák)
likus Egyház (NSZK) lelkésznője lesz.
Cselovszky Ferenc, déli 12.
12,28-34 - Zsolt 93)
Elődje, dr. Yoshiro Ishida (Japán) a
(magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán
tudományt a tudósoknak.” - Dán 2,21 - (Jak 1,5 u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. chicagói evangélikus teológiai főisko
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” lTim l,5-9a - Jel 2,1-7)
#
lán fog tanítani, (lwi - g)
10. Vető Béla, du. 5. szeretetvendégség.
- imádkozzük gyakran, s az Úr meg is adja. Bőség
Semmink nincs, amit ne kaptunk volna. A min
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Vető Béla.
gel a kenyeret, meg minden mást is. S nemcsak dennapi életünkre is igaz ez a megállapítás, s végső
Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kere
Chicago —az amerikai evangélikusok
nekünk, hanem a teremtett világ minden élőlényé 'soron Istentől kapunk mindent. A bölcsesség, tudo
pesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat
központja
u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák
nek. Dicséret és hála Neked, Atyánk!
mány külön ajándék, ezért még több dicséret es
Lajos u. 22. de. 11. Lebrecht Schilling. Az új egyesült Amerikai Evangélikus
HÉTFŐ - „Krisztus meghallgattatott istenfélele- hálaadás illeti az adományozót, Urunkat!
Váci út 129. de. negyed 10. Zoltai Gyu Egyház megalakítására létrejött bizott
mért” - Zsid 5,7 (Jer 2,27 - Lk 10,17-20 - Jel
la. Frangepán u. 43. de. 8. Zoltai Gyula.
ság ez év június 25-én hosszas előkészí
Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet tő tanácskozások után úgy döntött,
1,9-11) Jézus példánk nekünk életünk minden terü PÉNTEK - „Kiálts és ujjongj, Sión lakója, mert nagy
de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet. Sorok - hogy az egyház központját Chicagóba
letén. Szeretetben, türelemben, alázatban, szolgálat közöttetek Izrael Szentje!” - Ézs 12,6 - (Ef
sár-Újtelep de. fel 9. Pintérné Nagy Er helyezik majd. A város központi fekvé
5,26-27-1
Thessz
4,9-12
Jel
2,8-11)
ban örök mintát hagyott nekünk. Mai igénk imádzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kál
se, jó közlekedési összeköttetései és la
Isten népének hirdetnie kell az Úr szabadítását.
ságos életále enged bepillantást. Gyötrődve, tusamán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor,
kosságának sokszínűsége volt irányadó
Ez
a
küldetése
és
feladata.
Az
„Izrael
Szentje”
kifeje
du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest We- a döntés meghozatalában, (lwi - g)
kodva állt Atyja elé, s tanult így engedelmességet és
kerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pes
hallgatta meg ő t Isten. Kövessük Jézust az imádko zés Jézusra mutat előre. Itt van közöttünk, örüljünk
tújhely de. 10. Bízik László. Rákospalo
ennek
és
bátran
mondjuk
el
másoknak
is!
zásban is!
ta Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád.
Női lelkészek két ázsiai egyházban
Rákosszentmihály de. 10. Mátyásföld
KEDD - „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje,
SZOMBAT - „És amit csak kértek az én nevemben,
Két ázsiai evangélikus egyház a közel
de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11.
aki a te utaidra gondbl.” - Zsolt 84,6 - (Jn 14,23 - azt megteszem, hogy dicsőítsék az Atyát a Fiúért.”
múltban első alkalommal avatott lel
Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Mt 5,17-22-Jel 1,12-16)
- Jn 14,13 I (Zsolt 20,2 - ApCsel 5,1-11 - Jel
késszé nőket. A Baseli Misszió munká
Péter. Rákoshegy de. 9. Inotay Lehel.
Sokféleképpen tudunk boldogok lenni. Vannak, 2,12-17)
Rákoscsaba de. 9. Kosa László. Rákos jából származó Malaysiái Keresztyén
liget de. 11. Kosa László. Rákoskeresz
akik hajszolják az örömöket, mégsem tudnak bol
Búcsúzás közben mondja Jézus ezeket a szavakat
túr de. fél 11. Inotay Lehel.
dogságról. Bibliánk sokat beszél a boldogságról. övéinek. ígéretet hagy hátra, melyet valóban betart:
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai
Alapjában mindig az istenismerethez köti. Joggal, amit csak kértek... megteszem. Csodálatos erejével
Miklós, de. fél 11. (német), de. 11.
hiszen Atyánk erejével támogat minket, biztos úton segít ma is. Az ige élő szavával bátorít, figyelmeztet,
(úrv.) Nagy Gyula, du. 6. Bozóky Éva.
Torockó tér de. fél 9. Szebik Imre. Óbu
jár velünk. S ez valóban igazi boldogság!
ha kell, oktat és hív. Érte tudjuk áldani Atyánkat,
da de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay
A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA
SZERDA - „Nem hagysz engem a holtak hazájá aki megajándékozott Vele minket!
Vilmos u. 11. de. 9. Kőszeghy Tamás,
A S a j tó o s z tá ly é rte s íti a L e lk é sz i
ban.’ - Zsolt 16,10 (ÍJn 5,11 - Jak 2,1-8 - Jel
de. 11. Kőszeghy Tamás, du. fél 7. D o
H iv a ta lo k a t, h o g y a z
nátit László. Modori u. de. fél 10. PestNémethné Tóth Ildikó
1,17-20)
Útmutató
hidegkút de. fél 11. Budakeszi de. 8.
é s 1 9 8 7 . év i
Donáth László. Kelenföld de. 8. (úrv.)
■■■■■■■■■■■■■
Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura
Evangélikus naptár
Tibor, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi
m e g re n d e lé s e k
út 138. de. 9. (úrv.) Bencze Imre. Kelen1986. o k t ó b e r 1 5 -ig
Sághy Jenő
völgy de. 9. Rőzse István. Budafok de.
k ü l d h e t ő k b e . A S a jtó o s z tá ly k é ri a
11. Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10.
L e lk é sz t H iv a ta lo k a t, h o g y a m e g 
Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
r e n d e l é s e n m á s ir a tte r je s z té s i a n y a 
György.
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Egyház két teológiát végzett nőt ava
tott fel, akik már eddig is gyülekezeti
munkát végeztek. Az indonéziai Batak
Protestáns Keresztyén Egyház szintén
lelkésszé avatott egy teológiát végzett
nőt.
(lwi - g)

Erlangeni nyelvtanfolyam
Az NSZK-beli Luther Márton Szö
vetség (Martin-Luther-Bund) augusz
tus 26.-szeptember 24. között - immár
ötödször - egyhónapos német nyelvtanfolyamra hívta meg egyházunk tíz
lelkészét Erlangenbe intenzív német
nyelvtanfolyamra. A résztvevők a kö
vetkezők voltak: Bachorecz Katalin
angyalföldi lelkészi munkatárs, Bara
nyai Tamás domonyi, Bödecs Barna
bás győri lelkész, Brebovszkyné Pintér
Márta mucsfa-mekényesi, Piri Mag
dolna bobai lelkészi munkatárs, Sárkányné Horváth Erzsébet miskolci lel
kész, Szirmai Zoltán pesti, Táborszky
László kelet-békési, Tóth-Szöllős bácskiskuni esperes és Záborszky Csaba
szügyi lelkész.

HAZAI ESEMENYEK

Durrdefekt

- Defektet kaptam az imént Postahivatalunkbanfeladtam né
hány egyházi járulékot, útjára bo mondom röviden és bánatosan.
Hittanóráimon a gyerekek is
csátottam Püski Sándorék összeál
lította, „Szárszó” című könyvemet élénken hiányolták biciklimet, majd
(ifjú tanárismerősöm számára, akit kifejezést adtak véleményüknek,
szerfölött érdekel a 943-as szárszói miszerint van szép, nagy motorom,
találkozó) és a posta épületéből ki- mehettem volna azzal...
lépvé kerékpáromra lendültem.
Természetesen én náluknál sok
Száz métert sem haladtam előre, kal jobban éreztem kerékpárom át
amikor hatalmas dörrenés lármáját meneti hiányát, hiszen valósággal
verte vissza a Fő utcát kétoldalt összenőtt velem. Falubeli útjaimra
szegélyező házak hosszú sora. mindig biciklivel indultam; gyalog
Meglepetten ugrottam le kerékpá szerrel csak templomunkba jártam.
romról és néztem körül: vajon mi
Betéve magam mögött az iskola
robbant és hol? Az úttesten nem lát ajtaját, majdhogynem idegen ke
tam gépjárművet, még biciklit sem, rékpár kormányára akasztottam
csupán a gyalogjárdán néhány járó „hitoktatási táskámat" - beidegzőkelőt, akik viszont felém bámultak, dött, sztereotip mozdulattal...
megrökönyödve.
Hazaérve megebédeltem - jó ké
Megráztam magam: egy darab sőn - és újabb gyalogtúrára szán
ban vagyok, kóla Istennek. Járgá tam el magam. Eszembe jutott a
nyomra nézek. Külsérelmi nyomot Sanyi (mindkét lábára béna fiatal
rajta sem észlelek, de azt igen, hogy ember), aki már hosszú évek óta
a hátsó kerék gumija puha. Elillant ügyesen (főleg: haladéktalanul) ja
belőle a levegő egy szemvillanás vítgatja a hozzá hordott, gumidéalatt, teljesen.
fektes bicikliket és ebben a minősé
Mit csináljak? Mese nincs, tol gében szinte nélkülözhetetlenné vált
nom kell a biciklit. Elindultam, a falu népe számára. Jó messze la
„haj kénytelen, nem örömest". Be kik ugyan, de járgányom nélkül
tértem a vegyesboltba és lesántult nem tudok létezni, illetve csak úgy,
kerékpárom kormányára nehezí mint akinek nincsen se keze, se lá
tettem a megvásárolt kenyeret, te ba.
jet, cukrot, majd az artézi kútnál
Sanyi kilépett a konyhából (ü
kitűnő ivóvízzel telecsurgatott kék kilépést úgy értve, hogy egyfejöszékannát. Ha már gyalogolnom kell, ket mozgatott maga alatt mindkét
sokkal könnyebb így, mint két ke kezével, felváltva).
zemben lógatnom a súfyos terhe
- Mi a baj, tisztelendő úr?
ket.
- Durrdefekt.
Itthon lerakodok, kissé kifújom
Beült háromkerekű tolókocsijába
magam és karórámra pillantok. és járgányát erős jobbkezével hajt
Egy óra. Indulhatok máris az isko va, a lakóház végéhez ragasztott kis
lába, hittanóráim megtartására. színhez gördült. A fejőszék segítsé
Gyalogszerrel negyedóra kell, míg gével bement a színbe (műhelyébe),
odaérek.
"
majd tüstént hozzáfogott általam
Szembe jön velem az iskolából elébe késztetett, felfordított bicik
távozó igazgató. Csodálkozik.
lim hátsó kerekének, kiszereléséhez.
- Hogyhogy nem kerékpáron?
Egykettőre megállapította, a sza

Kajos János
Rövid hír adta korábban tud- <
túl Kajos János, volt nagyvelegi
lelkész hirtelen bekövetkezett
halálának hírét, akinek temetése
június 13-án, 30 évi szolgálatá
nak helyén, Nagyvelegen volt.
A gyülekezet tagjaival, a nagy
családdal, lelkésztársakkal és
barátokkal megtöltött temp
lomban Lábossá Lajos esperes
hirdette a vigasztalás evangéliu
mát a 18. zsoltár 20. és János ev.
8,36. versek alapján rámutatva
arra, hogy Kajos János élete
„tágas térre kivitt’j|élet volt,
amely térben ő mindenkor gyö
nyörködni tudott, mert Isten
szabadítását megtapasztalt, hű

f

szolgaként tanúskodott egész
életében szolgálati helyein, akár
gyülekezetben, akár az egykori
népfőiskolák tanfolyamain. A templomból hosszú menet kí
sérte földi nyugvóhelyére, a Ba
kony lankáin fekvő, szép teme
tőbe. A liturgiában Varga
György espereshelyettes és Pus
kás János pusztavámi lelkész se
gédkeztek, a sírnál Pintér Mi
hály nagyvelegi lelkész végezte a
szolgálatot, miközben állan
dóan szóltak az általa villamosí
tott harangok, melyek hangjára
bizonyára rezonált az országban
keze nyomán villamosított sok
száz harang-testvér!

kadás mind a külső, mind a belső
gumin olyan nagy, hogy nincs értel
me ragasztással kísérletezni, új gu
miabroncsokfelszerelése szükséges.
Diagnózisával egyetértettem s már
nyúlt is az új kerékpárgumik gar
madája felé. Megfelelő méretű új
külsőt, új belsőt választott és sze
relt, pumpált, megint szerelt aprólé
kos gonddal, mégis gyorsan.
Kifizettem, megköszöntem a pre
cíz munkát, visszafordítottam tótá
gast álló biciklimet, majd sietve su
hantam hazafelé. Elöntött a felszabadultság érzése. Nem tértem be a
papiakba, mentem tovább a Marcal
töltésére - elvégezni esti áhítato
mat...
ízes beszédű hajdani (zalaeger
szegi) principálisom tréfásan kor
holt egyszer. Régi-régi temetési
ének kezdő sorát idézte.
- Mely gyarló az ember, amíg él.
- Az ember, azaz a káplán.
A Marcal vizére csendesen le
ereszkedő este puha félhomályában
igazat adtam volt főnökömnek. Bi
zony, gyarló az ember, de nagyon.
Nem akarja észrevenni, mennyi oka
van az Isten iránti hálára, csak a
nehézségeket látja s azokat arány
talanul súlyosaknak. Hogy elcsüg
gedtem kerékpárom defektje miatt!
Szinte elemi csapásnak éreztem,
hogy gyaloglásra kényszerültem.
S akkor Isten olyan embertestvér
hez indít el segítségért, aki - béna
sága miatt - járni, gyalogolni is
képtelen!...
Szívből hálát adtam Istennek.
Nemcsak kerékpárom megjavításá
ért, hanem járni, gyalogölni tudó
két egészséges lábamért is...
S még valamire jó volt ez a durr
defekt. Gépesített, egyben nagyigé
nyű korunk jellemzője a sietés, ön
magunk hajszolása. Sietünk, roha
nunk állandóan, pedig tudhatnánk:
a koporsót mindenképpen elérjük,
sietség nélkül is. Nem érünk rá
másra, mint az általunk mindig sür
gősnek ítélt tennivalók mielőbbi el
végezésére. - Kerékpárom híján két
lábamra utalva gyalogolnom kel
lett. Csökkent a hajtás, lassúbbodott az iram. Érmek következmé
nyeképpen itt-ott megszólítottak
emberek, másokat én szólítottam
meg. Néhány szót váltottunk csu
pán, de jó szavakat. Akadt olyan
rövid beszélgetés, melyben korábbi
zavaró félreértés tisztázódott. Még
a hittanóráim is mintha nyugodtabb, csendesebb mederben folytak
volna le, feszültségmentesen.
Esti áhítatomat zsoltár-imádság
gal fejeztem be.
— Áldjad lelkem, az Urat,
és egész bensőm az ő szent nevét!
Áldjad, lelkem az Urat,
és nefeledd el, mennyijót tett veled!
(Zsolt 103,1-2)

Szentháromság ünnepe utáni 18. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje:
lKor 1,4-9: az igehirdetés alapigéje Jn
15,9-14

D r. J ó n á s D ezső

b eérk ezés

Budavár
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Szeptember 28-án, vasárnap dél
előtt fél 11-kor a nagytárcsái evangé
likus templomban ünnepi istentisz
telet keretében leleplezésre kerül
Sztehlo Gábor emléktáblája, aki az
önállósuló nagytarcsai gyülekezet
első lelkésze, a helyi Népfőiskola
alapítója volt.
Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor pro
fesszor

Alberti
A gyülekezet szeretettel meghív min
den érdeklődőt 1986. október 5-én va
sárnap du. 3 órakor kezdődő, a gyüleke
zet alapításának 275. évfordulója kap
csán tartandó jubileumi ünnepségére.
Igét hirdet: Karner Ágoston országos
főtitkár. Közreműködik Szabó Gyula
színművész, s a szegedi Canticum kama
rakórus és a helyi gyülekezeti énekkar.
Meghívó
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Pápai Evangélikus Egyházközség
Presbitériuma

Dobozi Sándornak és Keveházi
Mártának második kisfiúk született
1986. július 11-én, neve SÁMUEL.

Bence Imre beledi és Bencédé Szabó
Márta szilsárkányi lelkészeknek 1986.
augusztus 29-én harmadik gyermekük
született. Neve: Győző.
Halálozás
Raisz Iván, ny. egyetemi docens, a
miskolci Evangélikus Tanítóképző In
tézet volt matematika-fizika szakos ta
nára, a miskolci gyülekezet hűséges
presbitere, életének 74. évében augusz
tus hó 1-én váratlanul elhunyt. „Örök
szeretettel szerettelek...” (Jer 31,3).
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Vidéki szakmunkás férfi, házasság
céljából keres 30-35 év körüli hívő
evangélikus, szeretetre vágyó 155-160
közötti nő ismeretségét. Lakás van. Le
ány gyermek nem akadály.
Leveleket „Társaslény 86” jeligére
kérnék a Kiadóhivatalba.
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Szeptember 28-án délután 6 órakor

Deák téri
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
Kárpáti József
Walther, Bach, Messiaen és Alain
műveket orgonái

se
fe
te
se
la
te
SS

ki
VI

m
ci

68 éves nyugdíjas tisztviselő megis
merkedne hitben járó evangélikus nő
vel. Választ: „Menjünk együtt” jeligére
a Kiadóhivatalba kérem.
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Keresztelés

A Budai Evangélikus Egyházme
gye és a Budavári egyházközség
1986. szeptember 28-án vasárnap a
Bécsi kapu téri templomban de. 11
órai istentisztelet és ünnepi közgyű
lés keretében leplezi le a Sztehlo
Gábor emlékére készült domborínűvet. Az istentisztelet szolgálatát
dr. Nagy Gyula püspök végzi. A köz
gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky
Éva írónő, az egykori tanítványok
nevében Weingruber Éva szól.

Nagytarcsa

A Budapest-Rákosszentmihályi
Egyházközség 1986. szeptember 7én, istentisztelet keretében köszön
tötte dr. Jónás Dezsőt abból az
alkalomból, hogy megszakítás nél
kül 50 esztendeje végez a gyüleke
zetben szolgálatot.
Dr. Jónás Dezső gyermekkorá
tól fogva gyülekezetben él. Igen
mélyhitű édesanya imádsága ve
zette el ahhoz az Úrhoz, akit mind
máig szolgál. Isten kegyelméből
már a 80. életévét is betöltötte.
1928-ban fiatal mérnökként (ál
lástalan mérnökként) került Rákosszentmihályra és kapcsolódott
be a gyülekezeti életbe. Akkor a
gyülekezetnek még temploma, or
gonája sem volt. Örömmel vett
részt a gyülekezet minden munká
jában, majd mindjobban az egyhá
zi zene került érdeklődése előteré
be. Éveken keresztül a súlyos be
tegséggel küszködő kántortanítót
segítette ki, majd 1936 augusz
tusától kezdve folyamatosan végzi
a gyülekezetben a kántori szolgá
latot. Több fontos munkakört töl
tött be életútján, majd mint mezőgazdasági doktor ment nyugdíjba.
Dr. Jónás Dezső hosszú szolgá
lata az orgona mellett csak úgy
volt lehetséges, hogy mindvégig
szolgálatnak tekintette a gyüleke
zet éneklésének kísérését s hűség
gel igyekezett szolgálni mindenütt
az Urnák.
A jubiláló kántort a gyülekezet
nagy szeretettel vette körül.
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Evangélikus istentisztelet a rádióban
1986. október 5-én vasárnap reggel 7.05
órakor az evangélikus egyház félóráját
közvetíti a Petőfi Rádió. Igét hirdet:
Garami Lajos esperes, Balassagyarmat.

Sí

Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hlrlapkézbesitö postahivatalnál,
a hfrlapkézbesltöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi tenesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem érzünk
meg és nem adunk vissza!
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Evangélikus Élet 1986. október 5.
Túrmezei Erzsébet

A p á r b e s z é d fo ly tató d ik
Újsághír: „Nemzetközi tudomá
nyos tanácskozást rendeznek októ
ber 8. és 10, között Budapesten, 13
európai ország marxista és katolikus
gondolkodóinak részvételével. Az
eszmecsere védnöke a Magyar Tu
dományos Akadémia elnöksége, és a
vatikáni Nem Hívők Titkársága.
A tanácskozás fontos állomása lehet
a két eszmerendszer képviselői dialó
gusának, ha a felek - eltérő világné
zetükhöz ragaszkodva is - képesek
azokat az erkölcsi értékeket felmu
tatni, amelyekkel együtt segíthetik azemberiség globális problémáinak
megoldását.”
„A tanácskozás témája: A társa
dalom és az erkölcsi értékek. Ennek
a keretében hat kérdés szerepel napi
renden: az emberfelfogás, az emberi
autonómia és az erkölcsi felelősség,
az emberi viszonyok, az erkölcsi-ér
tékek, a muidca felfogása, s végül az
együttélés és közös cselekvés katoli
kus és marxista szemmel. Mindez bi
zonnyal lehetőséget ad a katolikus,
illetve a marxista etika alapelveinek
egybevetésére, s az ezekből folyó vi
tára. Fő feladatunkat azonban e té

ren sem az eltérések vagy azonossá
gok kutatásában látom, hanem an
nak tisztázásában, hogy nézeteink
kölcsönös megtartása mellett milyen
erkölcsi értékeket ajánlhatunk közö
sen az emberek figyelmébe." (Magyar
Nemzet, 198fi. szeptember 15., Lu
kács József akadémikus nyilatkozata
az MTI-nek.)
Vannak dolgok, amelyeket az egy
ház és vele az őt körülvevő társada
lom amúgy „készen kap” az előző
nemzedékektől és vannak, amelye
kért minden kornak magának kell
megküzdenie. Ez utóbbiak közé tar
tozik az a párbeszéd, amely már új
társadalmunk kezdete óta folyik az
egyházak tagjai, képviselői és a tár
sadalmunkat vezető marxista világ
nézetet valló emberek és tudósok kö
zött.
Ennek a párbeszédnek többféle
„szintjét” szoktuk megkülönböz
tetni, kezdve attól, amikor a két
- gyakran végletesen ellentétes nézetet képviselők között semmifé
le rendezett kapcsolat nem volt,
egészen odáig, hogy ez a kapcsolat
- elsősorban a társadalmi közm eg-.

egyezés síkján - nagy rendszeres
séggel és mindnyájunk javára ki
alakult. Ezt a mindent átfogó köz
jólétért való együttgondolkodást
és cselekvést azután nyomon kö
vette egy olyan folyamat is, ami
kor a napi eseményektől és jelen
ségektől kissé függetlenül, tudo
mányos módon indult meg az esz
mecsere az egyházak tudós teoló
gusai és a marxista filozófusok kö
zött. Történt ez a sajtóban, a rádió
ban, a tv-ben, majd hivatalos ta
nácskozássá rendeződött 1982-ben,
amikor Debrecenben találkoztak a
magyar protestáns egyházak teoló
gus szakértői és a marxista filozófus
tudósok. Ezt a kezdetet újabb ta
nácskozások
követték, - mindig
ugyanazon céllal: egymás kölcsönös
megismerése és jobb megértése úgy,
hogy ez a törekvés egész népünk és
az ellentétektől felszabadult egész
világunk javára legyen.
Most, ezekben a napokban egy
újabb és még jelentősebb tanácsko
zás kezdődik, amely tanácskozás
résztvevőinek szívből kívánunk sok
sikert.
v. j.
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Öreg
énekeskönyv
A külváros peremén látogattam,
öreganyó a kertben üldögélt
koratavaszi napban.
Ölében régi könyv. Lapozgatott.
Sárgák, kopottak voltak a lapok,
de a gyermekkor és az ifjú évek
tarka, üde emlékével teli,
amikor csengő hangon énekelte:
„Dicsérd, én lelkem...'' „Nyugosznak
az erdők..."
Most csak betűzi, gém énekeli.

dombtetőn épült, hanem mint min
den templom, lelki-szellemi értékek
szolgálatában áll. Benne és általa Is
ten Szentlelke őrködik emberek hite,
reménysége és szeretete fölött. „Ez a
csodálatosan megújított templom
hirdesse továbbra is az élő és irgal
mas Isten dicsőségét” - mondotta
nagy figyelemmel hallgatott bizony
ságtételében az igehirdető.
A gyülekezetnek nemcsak az egyház
megye több gyülekezetéből, hanem
külföldről érkezett vendégei is voltak.
Erre az ünnepi alkalomra a nyugat
németországi Erlangenből 11 főnyi
gyülekezeti zenekar jött Ajkára, Omar
Schrepfer kama'gy és Artúr Piontkowsk i lelkész vezetésével. Szolgálatuk fe
lejthetetlen élménnyel ajándékozta meg
az ünneplőket. A nyugatnémet lelkész
is részt vett a templomszentelés szertar
tásában, majd átadta Gottfried Seitz
erlangeni esperes és Peter Schellenberg
főtitkár jókívánságait. Egyik ajándék
ként pedig. <j.r.JFpbii}y T^iptfr professzor
„N^egprzött teménység” c; magyar ggyháztörténelmi könyvének német nyel
vű kiadását.
Emlékezetes marad az ünnep annak

a 3 család tagjainak is, akik gyermeke,
ik megkeresztelésével is részesültek az
ünnep áldásaiból. Iskolás gyermekek
szavalatai után a gyülekezet lelkésze
ajándékként Képes Újszövetséget
adott át Egyed Ernő felügyelőnek, Kató
Gyula és Csizmadia Lajos gondnokok
nak. - Többen köszöntötték levélben is
a gyülekezetét.
Ez az ünnepi alkalom is megerősítet
te mindnyájunkban az őrhelyen állás
örömét.
Gy. S,

Nevek: Ács Mihály, Gerhardt,
Luther Márton..
Ok itt maradnak, ha búcsút veszek.
Bűnt siratnak és kegyelmet dicsérnek.
Elég, ha néhány szót hozzáteszek,
és zeng megint az évszázados ének.
Ok megmutatják, merre visz az út.
Ok elmondják, a kereszt mit jelent
Századok óta porlad már a testük,
mégis tovább beszélnek idelent.
És szíven üt az énekük hatalmai
Marad-e egy is énutánam itt,
egy szfvtől-szívig szálló, csendes ének,
mely kézenfog, mikor már porladok,
s odavezet Krisztushoz valakit?!
Olyan kevés arra a földi élet,
hogy eleget írjak, beszéljek róla,
aki érettem, elveszettért vérzett!
Ott fenn örökre ö t dicsérhetem.
De Övé legyen azért is a hála,
ha itt lenn tovább zenghet énekem,
s az ének útján, titkos utakon,
- ki tudja, hol, ki tudja, merre még holtom után is Ót szolgálhatom!

,Az alapítókban és az intézmény fenntartóiban
a szeretet munkálkodott.”

A szeretet soha el nem múlik

■m

Piontkowsky erlangeni, Hernád Tibor veszprémi, Győr Sándor ajkai lelkész

Folytatás az 1. oldalról

Európa egyházai - merre tovább?
bén, a végzetes veszélyekkel terhes
mai világban.
Azt reméljük, hogy a 118 euró
pai egyház közös szervezete - mint
az elmúlt huszonhét év során Krisztus evangéliuma követe és a
népek közötti béke hídja lesz any-

nyit szenvedett kontinensünkön.
És nem engedi meg a jövőben sem,
hógy hidegháborús szelek veszély
be sodorhassák a kialakult jó
együttműködést és közös szolgála
tot Európa egyházai között.
Dr. Nagy Gyula

Az istentiszteleti szolgálat után Perthben. Balról Kizdra csehszlovák, jobbról Jung
nyugatnémet evangélikus püspök, továbbá a gyülekezet skót lelkészei és vendégei

Fennállásának 55. évfordulóját ünne
pelte a belülről teljesen felújított és kor
szerűsített balassagyarmati EVANGÉ
LIKUS SZERETETHÁZ. Az iménti
felirat áll az intézmény falán az alapítók
nevével és a szeretet himnuszának cím
adó verse. Báró Prónay Róza és Irma
230 000 pengő alapítvánnyal létesítették
a szeretet házát. Az otthon 1931-ben
nyűt meg egy bérleményben, az ún.
„Csillagházban”. Ez az épület - a város
egyik legrégebbi műemlék épülete mindössze két évig fogadta kebelébe valláskülönbség nélkül - a munkaképte
len, kereset és támasz nélküli idős nőket
Tartásdíj-kötelezettség nélkül vették fel
a rászorulókat és halálukig gondjukat
viselték. A magas alapítási összeg rész
beni felhasználásával vásárolta meg az
egyház Kardos Gyula alesperessége
alatt a jelenlegi épületet, amelyben azó
ta is működik az intézmény.
Kalácska Béla igazgató-lelkész meg
nyitó beszédében emlékeztetett az ir
galmasság cselekedetére, amelynek
meghitt szigeteként működik intézmé
nyünk, nehéz időket megélve 55 év óta.
Ennél a mérföldkőnél kis időre állunk
meg, mint vezetők, gondozók és gon
dozottak, hogy hálaadással emlékez
zünk meg elődeinkről és erőt kérjünk
a szolgálat Urától további szolgála
tunkra.
Ehhez adott jó alapot Garami Lajos
esperes igehirdetése, aki a fent említett
táblán található textust választotta ige
hirdetési alapigének: „A szeretet soha
el nem múlik” (lK or 13,8). Ez a szere
tet - mondta - felülről jön és nem kap
ni, hanem adni akar. Ez mindenekelőtt
Isten hozzánk lehajló szeretete a Jézus
Krisztusban. Itt nem rólunk van szó,
hanem Jézusban megnyilvánuló isteni
szeretetről. Az alapítókban és az intéz
mény fenntartóiban, akikre most hála
adással emlékezünk, ez a szeretet mun
kálkodott. Ebben a szeretetben én is
részesültem káplán koromban 1946ban, amikor a Szeretetházban szállá
soltak el. Az áldott emlékű Szabó Dóra
diakonissza testvér anyám helyett
anyám volt.

A soproni Sonitus énekkar
Kouvolában

Beszélgetünk. Gyermekről, unokáról...
szülőfaluja fehér templomáról...
a mennyországról s az útról oda.
Szemem egyre az öreg könyvre téved.
Kezembe veszem én is áhítattal,
és megihleti lelkem a csoda.

/

Őrhelyemre állok

Jövő évben ünnepli az ajkai gyüleke
zet temploma építésének kétszázadik
évfordulóját. E jubileumi alkalom
„előfutárának” tekinthető az augusz
tus 3-án tartott ünnepély. Erre azért
kerülhetett sor, mert a gyülekezet ez év
tavaszán és nyár elején elvégeztette a
templom teljes belső renoválását, „te
tőtől talpig” új festést kapott minden.
A munkálatokat anyagilag a gyüleke
zet egyik tagjának, Gőcze Istvánnak
5000 Ft-os adománya indította el. Eh
hez zárkóztak fel a többi adományok,
hogy a közel 100 ezer Ft értékű munka
méltóbbá tegye a templomot a gyüleke
zet istentiszteleti életéhez. A renoválá
sok egy részét Sulyok Ferenc szobafes
tő vezetésével többen társadalmi mun
kában végezték.
A hálaadó istentiszteleten Hernád
Tibor veszprémi lelkész szolgált.
A vendéglelkész az igehirdetésében a
vasárnap ószövetségi Igéjéhez kap
csolódva arról beszélt, hogy nemcsak
emberekre érvényes az őrhelyre állás,
hanem minden templomról is e l - ,
mondható. Ez a templom is őrhelyen
áll, nemcsak olyan értelemben, hogy
a belváros kiemelkedő pontján,

„Az átnyújtott virágcsokor szép jelképe volt
a finn-magyar barátságnak.”

••

Kalácska igazgató-lelkész megemlé
kező beszédében a többi között szólt az
utóbbi években elkezdett és a napok
ban befejezett felújítási és korszerűsíté
si munkálatokról. Az intézmény a mai
kor igényeinek megfelel. Ezt a fejlesz
tést saját erőnkből és külföldi diakóniai intézmények segítségével tudtuk
megvalósítani.
Nem szabad a szép eredmények lát
tán - mondta - megfeledkezni arról az
időről sem, amikor a háborús esemé
nyek hatására a 10-11 főt befogadni
képes otthon olykor 40 fő részére biz
tosított menedéket és ellátást. Közöt
tük sok szülő nélkül maradt gyermek is
volt. Balassagyarmatot az ostrom után
romvárossá nyilvánították. Szabó Dó
ra volt ebben az időben az intézmény
vezetője. Róla mesélte egyik munkatár
sa, aki még ma is szolgáló idős testvé
rünk, hogy reggelire volt még mit adni
a sok éhes szájnak, de ebédre már nem.
Mégis feltette fazekakba a vizet. Rövi
desen parasztasszonyok kopogtattak,
akik élelmet hoztak a gondozottaknak.
Dóra testvér imádsága meghallgatásra
talált. A háború utáni infláció a magas
alapítványt kamataival együtt elvitte,
de a másokért élő szeretetet nem tudták
a szűkös évek sem megsemmisíteni.
Hadd álljon itt azon otthonvezetők ne
ve, akik több mint fél évszázadon ke
resztül eszközei voltak Isten szeretetének: „Irma jestvér”, Szabó Dóra, Palkovics Julianna, Fábián Erzsébet, Sze
keres Kálmánná, Obedkó Kálmánná,
Rácz Dezsőné, Túrmezei Erzsébet, Fi
lip Mária, Tóth Miklósné, Nagy Ilona
és Szőke Gábomé, aki a jelenlegi veze
tőnő.
Az ősz folyamán egy külföldi ven
dégnek városnéző útja során akadt
meg a szeme intézményünk falán elhe
lyezett táblán. Csak a bibliai idézetet
értette meg, de innen tudta, hogy mit
jelent a felirat: „A szeretet soha el nem
múlik”.
Fél év múlva ismét ünnepre készü
lünk - ha Isten is úgy akaija
akkor
ünnepeljük Szeretetházunk legrégebbi
gondozottjának 100. születésnapját.

K. B.

Sonitus kórusunk a kouvolai hangversenyen
Fiatal, 4 éve alakult énekkarunk éle
tében fontos esemény volt az első kül
földi utazás. Augusztus 6-án szülői csa
pattól búcsúztatva indultunk Sopron
ból a hosszú útra: Finnországba.
Repülőgépünk déltájt szállt fel ve
lünk a felhők fölé, ahol talán leginkább
érezni lehet ama mondás tartalmát: Is
ten tenyerében lenni; különösen azok
nak, akik most repültek először. Né
hány óra múlva már Leningrádban vol
tunk. Este és másnap délelőtt megcso
dálhattuk a hatalmas város palotáit,
majd vonattal indultunk tovább Kouvolába. Az idő is kegyeibe fogadott
bennünket és verőfény köszöntötte a
kórust úticélunknál. Házigazdáink me
leg szeretettel fogadtak bennünket, a
távoli magyar „rokonokat”, majd buszszal vittek tovább egy egyházi üdülőte
lepre Puhjonrantába, nem messze Kouvolától egy erdő közepébe, mély, tiszta
vizű tavak partjára. Földszintes fahá
zakban, kényelmesen berendezett szo
bákban laktunk, vissza-visszatérve ide.
Bár a nyár a mi őszbe hajló időnkre
hasonlított ezekben a napokban, az el
ső adandó alkalommal megmártóz
tunk a tó áttetsző csípős vizében, csó
nakkal bebarangoltuk a környező vi
déket. Szedtünk áfonyát, jól éreztük
magunkat és jóllaktunk, mert kb. 3
óránként enni kellett bőséges, zöldség
gel készült ételeket.
Természetesen a próbák sem marad
hattak el, bár itthon az utolsó héten
minden nap maratoni próbánk volt.
A hétvége a vendéglátó családok kö
rében telt el. Házigazdáink sok szere
tettel vettek körül bennünket, gazdag
programokkal kedveskedtek nekünk.
Részesei lehettünk a finnek egészséges
életmódjának, kivittek bennünket a
természetbe, tópartra épült erdei nya
ralójukba. Ki kellett próbálni a szau
nát is, igazán finn módra. Illatos vízzel
locsolt kövek forrósították a cseppnyi
faépületet.
A vasárnapi istentiszteleten a helybe
li Sonus kórus helyett a mi Sonitus
énekkarunk énekelt Kouvolában. Este
következett a nagy erőpróba, a hang
verseny. A műsor első részében ének
karunk Bach Jesu, meine Freude c. mo-

tettáját énekelte, majd ízelítőt adtunk
a magyar egyházi zenéből: orgonajáték
után Kodály, Bárdos, Gárdonyi és Ka
rai művek hangzottak el.
A hallgatóság lelkes tapssal köszön
te meg a jól sikerült hangversenyt.
A kórusvezetőnknek, Laborczi Erzsé
betnek átnyújtott virágcsokor pedig
szép jelképe volt a finn-magyar barát
ságnak. Mi is hálásak lehetünk a nyi
tott szívekért, amivel hallgattak ben
nünket. Ez is segített minket, örömmel
tudtunk énekelni.
Hétfőn a fővárosba, Helsinkibe
utaztunk. Legemlékezetesebb volt a hí
res, sziklába vésett templom. Gránit
szikla az oltár, a padozat és a falak.
Különös, misztikus hatása van az óriá
si fémkupola szélén beszűrődő fény já
tékának a vörös, csillogó grániton.
Még aznap este a puhjonrantai ott
honban oldott légkörű, családias hang
versenyt adtunk az ott folyó tanfolyam
hallgatóinak. Másnap pedig Mikkelibe
indultunk, ahol ismét gazdag program
és gazdagon terített asztalok várták
bennünket. Megtekinthettünk többek
között egy komplett berendezett gyüle
kezeti hazat, melyben az ízléses es na
gyon szép templomon kivül játékte
rem, szövőszék és egyéb közös időtöl
tésre alkalmas helyiségek is vannak,
majd egy orthodox templomot gyö
nyörű Üconosztázzal. Este pedig egy
finn építészetre jellemző fatemplomban
énekeltünk.
Kedves emlékünk marad az utolsó
este is. A vendéglátó kórussal együtt a
tábortűz körül gyűltünk egybe, a vi
dám beszélgetések, a közös palacsinta
sütés baráti hangulatot teremtett. Ven
déglátóink figyelmes szeretetének
újabb jele volt egyik tagunknak átnyúj
tott fényképezőgép, melyet a helsinki
kiránduláson elhagyott helyett ajándé
koztak. Közös énekléssel, muzsikával
folytattuk az estét. Vendégcsalogató
nak soproni diákat vetítettünk.
Azzal búcsúztunk el finn barátaink
tól, hogy viszontlátásra jövő nyáron
Sopronban. A Moszkva felé tartó vo
naton, és azóta is sokat emlegetjük
őket, hálásan a szeretetért, amit kap
tunk tőlük.
Frang Gizella

Leszerelési nyilatkozat
Az Európai Egyházak Konferen
ciájának (EEK) IX. nagygyűlése,
amely 1986. szeptember 4-tol 11-ig
ülésezett Stirfingben,
kifejezte
mélységes aggodalmát az európai
térség jelenlegi fegyverkezési hely
zete tekintetében.
Noha eltérő környezetből jöt
tünk és különbözőképpen látjuk
bizonyos problémák okát és meg
oldási lehetőségét, mi, Európa
minden részéből jött egyházi képvi
selők kifejezzük azt a közős akara
tunkat, hogy együtt akarunk mű
ködni, és síkra akarunk szállni
azért, hogy a következő években az
európai és a világ népei életben
maradhassanak.
Az EEK-ban végzett munkánk
keretében behatóan foglalkozunk a
kölcsönös megértés elmélyítésével,
a bizalomkeltéssel, a népek közötti
hírközlés javításával és Európa
minden népe alapvető emberi jogai
nak az előmozdításával.
Az atomfegyverek megléte és le
hetséges bevetése pusztulással fe
nyegeti Európát és az emberiséget.
A nukleáris és hagyományos fegy
verkezési versenynek Európában
való kiteijesztése megsemmisítéssel
fenyegeti a társadalmi csoportok
nak - köztük az egyházaknak - a
kölcsönös megértés elmélyítésére, a
bizalomra, a hírközlésre és az em
berijogokra irányuló minden fára
dozását.
Ezért arra kérjük európai pol
gártársainkat és politikusainkat,
hogy hagyjanak fel a kölcsönös
bizalmatlanság gondolatával, s
helyette hozzanak intézkedéseket
a közös biztonság érdekében, ami
lehetőséget ad minden népnek
és nemzetnek a nukleáris fenyege
tés és a külső beavatkozás nélküli
életre. Bár az európai hábo/ú lehe
tetlenné tételének előfeltétele a két
oldalú és egyenlő mértékű hagyo
mányos és nukleáris leszerelésre
való törekvés, a jelenlegi európai
helyzet mégis azt kívánja minden
kitől, akit érint, hogy tegyen egyol

dalú leszerelési lépéseket annak ér
dekében, hogy a leszereléshez nél
külözhetetlen bizalmi légkör létre
jöjjön.
Ezért arra kéijük a Szovjetuniót,
hogy az önként vállalt moratóriu
mot terjessze ki az előírt határidőn
(1986 decembere) túlra. Kérünk to
vábbá minden más atomhatalmat,
hogy haladéktalanul kövesse ezt a
példát; és határozza el a moratóriu
mot. Ez egy lépés lehetne a kísérle
tek átfogó leállítására vonatkozó
egyezmény irányában.
A leszerelési folyamat egyik to
vábbi lépése lenne atomfegyver
mentes övezetek létrehozása. Az
Európában állomásozó hagyomá
nyos haderő már olyan erőt képvi
sel, amely messzemenően megha
ladja a népek biztonságát szolgáló
törvényes szükségletet.
Ezért hangsúlyozzuk annak a
szükségességét, hogy további konk
rét eszközöket fejlesszenek ki a
haderők mozgásáról adott kölcsö
nös tájékoztatás és a Helsinki Záró
okmánynak megfelelő, elfogadható
bizonyítási eljárások végrehajtása
céljából.
Végül azt kéijük, hogy állapodja
nak meg kétoldalú megbeszélésben
az Egyesült Államok es a Szovjet
unió között. A valamennyi érintett
állam közötti többoldalú tárgyalá
sokat szintén folytatni kellene.
Ebben a békeévben, amelyet az
Egyesült Nemzetek kezdeménye
zett, hangsúlyozzuk mi, európai
egyházak annak a szükségességét,
hogy az európai államok továbbra
is támogassák: az Egyesült Nemze
teknek a béke fenntartása és elő
mozdítása érdekében tett fáradozá
sait. Tekintettel arra, hogy közele
dünk az Úr 2000. éve fele, kötelez
zük magunkat, mint egyházak, ar
ra, hogy imádkozunk és dolgozunk
a leszerelésért.
Felhívjuk a kontinensünkön élő
embereket, hogy velünk együtt
küzdjenek egy atomfegyvermentes
világért és a közös biztonságért.

Evangélikus Elet
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Hogyan szolgálunk Jézusnak?

A bűnös asszony
A tanulás, mint minden
más, a sikerek mellett ku
darcokat is hordoz m agá
ban. Egy meggondolatlan
mozdulat, egy eljátszott dél
után hamar jelenthet rossz
osztályzatot, vagy egy be
írást. A vidám gyermekes
jókedv
hamar
odalesz.
A régi hangulatot csak
Édesanya vagy Édesapa
tudja visszaállítani. Amikor
szorongva elé teszitek az
ellenőrzőt, az aláírást szigo
rú, de megbocsátó szavak
követik. - Nem örülök, de
nem is haragszom, máskor
vigyázz, majd én is jobban
figyelek rád! - A megbocsá
tó mondatok végtelen hálá
ra és szeretetre indítanak.
A szülők szeretete arra in
dít, hogy a tanulással, mun
kával sok örömet szerezze
tek nekik.
Jézusnak való szolgála
tunknak is ez az alapja. Jé
zusban az Atya szeretete jött
közel. Sokszor mondjuk,
olyan ártatlan, mint egy
gyermek. Jézus is példaké
pül állította tanítványai elé a
gyermekeket. A gyermekek
élete, amint rászorul a szülő
megbocsátó
szeretetére,
ugyanúgy rászorul Isten
bűnbocsátó irgalm ára is.
Aki ezt a bocsánatot átéli,
az tud igazán kedves aján
dékot vinni szüleinek is és
Istennek is. Nem az ajándék
nagysága, használhatósá
ga a fontos, hanem a szív,
amely adja. A szív, amely
örül, hogy adhat. A szív,
amely örül, hogy közelében
lehet annak, aki ö t szereti.
Az asszony mindent elköve
tett, hogy Jézus közelébe
kerüljön. Figyeljétek meg,
senki sem mondta ennek az
asszonynak, - Itt van Jézus,
menj és mondj neki köszö
netét -, ö magától örömmel

ment. Senki sem hívta, ment
hívatlanul, mert a szíve vitte.
Senki sem engedte, sőt háborogtak jelenléte miatt. Za
varónak érezték. Ezek az
akadályok nem vették el a
kedvét. Mind-mind leküzdöt
te. A szeretet minden korlá
tot ledönt. Ez az asszony
szerette Jézust. Szíve tele
volt örömmel és békesség
gel.
A példázatban találunk
egy másik embert is, aki
megajándékozta, Simon fa
rizeus. ö ebédre hívta a
Mestert. Egy vándor számá
ra ez nem kis ajándék. De
Simon arra nem gondolt,
hogy a vendég szeretne neki
ajándékot adni. Jézus sze
retné Öt is bűnbocsánatban
részesíteni. Simon ezt viszszautasította, neki ez nem
kellett. Ezért a bizonyára na
gyon finom ebéd is csak úgy
tessék-lássék került az asz
talra. Nem tudott ezzel örö
met
szerezni
Jézusnak.
A bűnös nő elfogadta Jézus
bűnbocsánatát.
Nagyon
örült, hogy ö új életet kezd
het. Tele volt a szíve hálával.
Igyekezett mindezt m egkö
szönni Jézusnak. Nem tö rő 
dött azzal, hogy esetleg
megmosolyogják, am int a
köszönet és az ajándék át
adása közben elsírja magát.
Nem törődött vele, hogy ki
látja, ö t csak egy érdekelte,
akitől ilyen sokat kapott, an
nak ö is adjon valamit. Ez az
ajándék, ez a szolgálat, ez
tetszik Jézusnak.
Jézusnak csak akkor tu
dunk örömet szerezni, akkor
tudunk neki szolgálni, ha
előbb Ö szolgál nekünk.
Csak akkor tudunk neki
ajándékot vinni, ha előbb el
fogadjuk az ö ajándékát, a
bűnbocsánatot,
békessé
get.
Szabóné Piri Zsuzsanna
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N IN C S ELÖBBREVALÓ A R Á SZ O R U LÓ
M EGSEGÍTÉSÉNÉL
Nem élt még soha senki a földön, aki annyira szem előtt
tartotta az ember nyomorúságát, mint Jézus. Mindennél fon
tosabbnak tartotta, mindennek elébe helyezte.
Fontosabb volt számára, mint egy teológiai vita, mint az
emberek szimpátiájának megnyerése, mint saját igazságának
bebizonyítása.
Provokálták Jézust, amikor elé vitték a száradt kezűt, hogy
szombaton gyógyítsa meg. Mi ma meg lennénk sértve, ha
vasárnap, vagy ünnepnap nem volna ügyelet és kisebb vagy
nagyobb megbetegedésünket azonnal nem vennék komolyan
és nem gyógyítanák. Meg kell értenünk a korabeli zsidó gon
dolkodást ahhoz, hogy ennek a történetnek érezzük a feszült
ségét. A gyógyítás munka. A munka pedig a sabbát törvényé
nek megszegése és így Isten személyének a semmibe vétele.
Jézus cselekedete azonban azt igazolja, hogy az Isten igazi
tisztelete segíteni halogatás nélkül a bajban lévő emberen. így
teljesítjük a fő parancsolatot: az Isten és ember iránti szeretetet.
Ma a munka lett a fő parancsolat. Nem azért, mert általá
ban annyira szeretünk dolgozni, hanem mert munkán keresz
tül lehet anyagilag előbbre jutni, és a remélt magasabb és még
magasabb célokat elérni.
Ha gyermeked megáll melletted jelentéktelen, kis kérdésé
vel, amikor gondjaidba merülve otthoni, vagy sürgős hivatali
munkádon dolgozol, gondolj Jézusra. O nagyon szerette a
gyermekeket. Felelni akar a gyermekednek is éppen a te szád
dal.
Ha rohansz az országúton kocsid minősége és bátorságod
függvényének mértéke szerint, mert valahol éppen várnak
rád, vagy mert már úgyis késésben vagy, és meglátsz egy
szánnivaló stoppost, gondolj Jézusra, aki az irgalmas samaritánus példázatában azt mondja, csak az igazán felebarát, aki
segit a bajbajutott, rászoruló emberen.
Ha hallasz egy felhívást a gyülekezetben, hogy a békéért
imaéjszakát tartanak az egyházak, vagy békenapot rendez a
Népfront az országban, gondolj Jézusra, aki a tanítványokat
reménytelen állapotukban és félelmeik között így köszöntöt
te: Békesség néktek! S ha a szívedben van már az ő békéje,
vedd nagyon komolyan a másokét, a világét.
Ha az SOS gyermekfalu javára gyűjtést rendeznek hazánk
ban, amire a közelmúltban hívták fel a figyelmünket, gondolj
Jézusra, aki az utolsó ítéletről szóló példázatban közösséget
vállal az éhezőkkel; a nincstelenekkel, a betegekkel, a bebörtönözöttekkel és azt mondja: Ha a jót eggyel is megtettétek
a legkisebbek közül, olyan, mintha velem tettétek volna meg.
Jézus arra tanít, nincs előbbre való a rászoruló megsegítésé
nél. Legyen időd, legyen pénzed, legyen szereteted megtenni.
Bozorády Zoltán

IM Á D K O Z Z U N K
Uram, bocsásd meg, hogy sok fáradozásommal csak a magam javára
munkálkodom. Add megértenem, hogy földi életemmel Neked tartozom
elszámolni. Add észrevennem azokat, akik körülöttem gondokkal küz
denek és akikben Te jössz felém. Ámen.

Az egészség és gyógyítás keresztyén értelmezése
Keresztyén bizonyságtétel az egészségről, a gyógyításról és
a közösség építésének összefüggéseiről - ez volt a főtémája
annak a hatnapos tanácskozásnak, amit az Egyházak Világ
tanácsa Keresztyén Egészségügyi Bizottsága rendezett meg
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának meg
hívására Budapesten a Ráday Kollégiumban, szeptember
3-9. között.
A regionális tanácskozást, amelyen Európa, szinte vala
mennyi országából vettek részt keresztyén orvosok, egész
ségügyi dolgozók, nővérek, szociológusok, teológusok
dr. Tóth Károly püspök, az ökumenikus Tanács alelnöke
nyitotta meg. A püspök a János 10:38-ra hivatkozva egyebek
között beszélt a magyarországi egyházak sajátos helyzetéről:
a magyarországi keresztyénség Krisztusról szóló bizonyságtételének a hitelét a mi társadalmunkban, a nem. hívő embe
rek szemében leginkább az a szerény, de igen hatékony
magatartás alapozza meg, amely Jézus idézett szavait tartja
mindig szem előtt: „.. .ha nékem nem hisztek is, higgyetek a
cselekedeteknek...” A tanácskozás központi témájára utalva
a püspök kiemelte: bibliai értelemben a lélek és a test egy
mást kölcsönösen kiegészítő, összetartozó tényező. Mint
ahogy az Egyház által végzett szolgálat, Isten Igéjének hirde
tése és az ember fizikai jólétének munkálása is összefüggő,
egymást kiegészítő tényező. Ugyanakkor azonban sem a
lélek, sem a test felőli gondoskodást nem szabad abszoluti
zálni a másik rovására. Noha fontos hangsúlyozni, hogy
bibliai értelemben az ember lelki és testi épsége nem feltételei
egymásnak, ám ugyanakkor az is igaz, hogy az ember egész
ségéről lelki és fizikai és társadalmi jóléte hármas egységében
szemlélendő. Éppen ezért az ember egészségének ügye túl
mutat az egyén problémakörén. Az egészség és az emberi
jólét tehát a közösség, a társadalom felől közelítendő meg;
amelynek garantálnia kell az egyén fizikai és lelki fejlődését,
jólétét. Ezért - hangsúlyozta a püspök - elengedhetetlenül
szükséges az egyén emberi méltóságának megőrzése és az
egész emberiséget, az egész teremtett világot fenyegető meg
semmisülés veszélyének az elhárítása.
Ezt követően a Keresztyén Egészségügyi Bizottság igazga
tója, Eric R. Ram előadása hangzott el, melynek a címe:
A teljesség megértése felé. Az igazgató hangsúlyozta, hogy
ez a tanácskozás nagyon fontos részét képezi az egészségügyi

„ S z u p e r s z tá r ” k é rd ő je le k k e l

bizottság szolgálatának, amely arra irányul, hogy keresztyén
szempontból tanulmányozza, mit jelent az egészség, a gyó
gyítás. Mint mondotta, eddig nyolc kerületi tanácskozást
tartottak, amelyeknek központi témája az egészség és gyó
gyítás keresztyén szempontú értelmezése volt. Ez a tanácsko
zás a kilencedik. A szolgálatot az is gazdagítja - mondotta
- , hogy abban nemcsak keresztyének, hanem más vallások
képviselői ás részt vesznek. A bizottságnak az is egyik köz
ponti célkitűzése, hogy vizsgálja: a különböző kultúrákban
miként értelmezik az egészség és gyógyítás kérdését. Az
eddigi tanácskozások gazdag tapasztalatait összegezve vilá
gossá vált - mondotta az igazgató - , hogy az egészség több,
mint a betegség hiánya. Az egészség az ember fizikai, mentá
lis, lelki, gazdasági, politikai, szociális jólétének összessége;
az egészség harmóniát jelent egymással, a környezettel és
Istennel. Az egészség alapvetően emberi jog, amelyért mind
nyájan felelősek vagyunk. Az igazgató elmondotta, hogy a
nyugati országokban áz egészségügyi ellátás költségei egyre
emelkednek, amely megnehezíti a magas színvonalú gyógyí
tás világméretű elterjedését. Ugyanakkor arra is figyelmezte
tett, hogy az új orvosi eljárások, technológiák gyakran hát
térbe szorítják az emberiességi szempontokat, s a gyógyítás
technikai kérdések függvényévé válik. Olyan világban élünk,
mondotta, amelyben egymásra vagyunk utalva. A különbö
ző gondolkodású, más és más kulturális, gazdasági hátterű
embereknek is egymás terhét kell hordozniuk. Ezzel kapcso
latban az igazgató rámutatott Jézus Krisztus kereszthalálá
nak a keresztyének számára ma is érvényes jelentésére, aki
önmagát adta a világért.
Végezetül az igazgató köszöntötte a tanácskozáson részt
vevő, a Keresztyén Egészségügyi Bizottságot alapító tago
kat, közöttük James McGilvray-t, a Bizottság első igazgató
ját, Hökan Hellberg-et, az első helyettesigazgatót és Martin
Scheel-t, a Bizottság hosszú éveken át volt moderátor-helyet
tesét.
A tanácskozás során a résztvevők négy főtéma köré csopor
tosuló előadásokat hallgattak meg, melyek a következők vol
tak: az egészség és gyógyítás teológiai értelmezése; a jelenkori
egészségügyi ellátás és az egyházak szerepe; gyógyítás és ke
resztyén hit; gyógyító közösségek és gyülekezetek. Az előadá
sokat csoportüléseken vitatták meg a résztvevők.
K. A.

A „Jézus Krisztus Szupersztár”
című rock-opera születése óta újra
meg újra felkavarja a kedélyeket.
Vannak, akik felháborodnak és
megbotránkoznak rajta, mások
őszintén lelkesednek érte. A Rock
Színháznak Szikora János által
rendezett előadásai mellett sem le
het közömbösen, szó nélkül elmen
ni. Ellentmondásosan reagált a ma
gyar színpadi változatra a hazai
szaksajtó is. A szakavatott kritiku
sok után most azok véleményét sze
retném megszólaltatni, akik számá
ra elsősorban íródott ez a különle
ges mű. Fiatalok ugyancsak ellent
mondásos reakcióit gyűjtöttem
össze ifjúsági bibliakörünkből,
melyből csaknem harmincán láttuk
együtt a darabot a Margitszigeti
Szabadtéri Színpadon.
Már a darab újszerű indításának
értékeléséről is megoszlottak a vé
lemények. A magyar változat
ugyanis János evangéliuma 21. fe
jezetének felolvasásával kezdődik.
Ez a rendezői megoldás többféle
képpen is értelmezhető. Voltak,
akik az egész mű nagyszerű meg
alapozását látták a hosszú bibliai
idézetben. A szenvedéstörténet be
mutatása előtt a feltámadott Jézus
szavát halljuk, aki keresi, össze
gyűjti szétszéledt tanítványait, és
szembesíti Pétert az alapvető kér-

B udapest - D eák téri
evangélikus tem plom
Ezen a címen jelent meg nemrég szép, ízléses kiállításban, több illusztrá
cióval - a Tájak, Korok, Múzeumok
Kiskönyvtárának legújabb füzete.
A népszerű sorozat szerkesztője, Dercsényi Balázs az „ország temploma”
1811-ben történt felszentelésének 17S.
évfordulója alkalmából kereste fel a
kiadvány tervével az egyházközség el
nökségét. A tervből gyorsan valóság
lett. Ma már országszerte, sőt határain
kon túl is sokan forgatják a 10 000
példányban megjelent szép, olcsó szí
nes kiadványt.
Az egykori pesti „insula lutherana”
- azaz evangélikus sziget - hármas
épülettömbjének rövid történetét és
a templom leírását avatott tollú szer
zőnek, Gryllus Vilmosnak köszönhet
jük. Nemcsak mint építészmérnök
adott pontos, szakszerű adatokat, ha
nem mint a gyülekezet presbitere, bel
ső szeretettől fűtve vetette papírra so
rait.
A XVIII. század végi Pest északi vá
rosfala mellett rendezetlen külső terü
leten Káposztáspiac volt található.
A falakon belül az egyetlen nagyobb
épület a mai Városháza volt, amely III.
Károly uralkodása óta mint Invalidu
sok háza a háborúkban megrokkant és
kiöregedett katonák otthonaként mű
ködött. A mellette lévő katonai pék
műhely adta a máig is fennmaradt Sütő
utca nevet. Amikor 1780-ban a város
fallal együtt a Váci Kaput is lebontot

ták, a mai Engels tér helyén szekeres
árusok, iparosok és élelmiszert terme
lők bódéi terjeszkedtek.
Ebben a környezetben, a Vásártér és
a Káposztáspiac (akkori nevén Kohlmarkt) között vásárolta meg a pesti
evangélikus egyház azt a kincstári tel
ket, amelyen 1795-ben Krausz János
késmárki építész az egyház felkérésére
- a mai múzeum falaiként - az első
pesti evangélikus imatermet és papla
kot felépítette. Korai halála után fiatal
segédje, az utóbb nagy hírűvé lett Pol
lack Mihály tervezte és építette fel a
mai templomot és a bővített iskolaépü
letet. A XIX. század közepén Hild Jó
zsef alakította át a templom homlokza
tát.
Gryllus Vilmos könyve a klasszicista
épületegyüttes fejlődéstörténetét adja
közre, sok korabeli metszettel és képpel
illusztrálva két évszázad fővárosi egy
háztörténetének érdekes eseményeit.
Székács József püspök egykori templo
ma, amelyben Kossuth Lajos kereszteltette gyermekeit, és a híres iskola,
amelyben Petőfi Sándor is tanult, széles
körben is közismertté kell, hogy váljék.
A könyv - amelynek címlapját Olva
sóink lapunk szeptember 14-i számá
ban már láthatták - a Tájak, Korok,
Múzeumok szerkesztőinek olyan kez
deményezése, amelyet sok sikeres ko
rábbi füzet megjelenése után remélhe
tőleg még több egyházi vonatkozású
emlékfüzet fog követni. Fabiny Tibor

déssel: „Szeretsz-e engem?!” Kér
dés persze, hogy a Biblia világában
kevésbé járatosak mit tudtak kez
deni ezzel az archaikus fordításban
felolvasott terjedelmes idézettel?
Volt kategorikusan elutasító
hang is, mely szerint az egész mű
„felesleges”, mert meghamisítja a
hitelesen biblikus Jézus-képet.
A legfontosabb örömhír, hogy mi
ért megy Jézus a keresztre, teljesen
elsikkad a darabban. Az egész Jé
zus-történet csak ürügy egym odemeskedő, üres látványosságra
törekvő showműsor bemutatásá
ra... Természetesen ez a szenvedé
lyes kritikai hang többek vélemé
nyével ütközött.
Eleve hamis elvárásokkal ültek
be sokan a nézőtérre - figyelmeztet
egy higgadt hang. Ez nem hitéb
resztő Bach-passió, más szándék
kal íródott. Leginkább talán a ka
rikatúra műfajába sorolható, ahol
a végletekig kiélezik az egyes sze
replők jellemzőnek vélt vonásait.
A karikatúrán nem szabad meg
sértődni, inkább el kell gondolkoz
ni a célján...
Másokat viszont éppen az za
vart, hogy ezek a karikatúravoná
sok több szereplőnél már eltorzí
tásba csaptak át. A „playboy” ki
nézetű Heródes alakját még kellő
humorérzékkel el lehet fogadni,
de, az egyik újságkritika szavát
idézve, „maffiózó-ruhába” bujta
tott főpapi sereg ábrázolása már
bántóan ízléstelen. Ugyancsak
erősen megkérdőjelezhető a tanít
ványok egyoldalúan kíméletlen ki
figurázása különösen is a nagycsü
törtök esti jelenetben.
De megszólal pozitív vélemény
is, akinek kifejezetten segített a da
rab Jézus emberségének, szenvedé
sének reálisabb megértésében.
Többen dicsérik az előadás zenei
színvonalát, különösen is Sasvári
Sándor Jézus-alakítását, akinek já
tékán átsüt, hogy számára Jézus
több, mint címszerep...
Van olyan vélemény is, mely sze
rint érdemes lenne megnézni az
előadást a Vígszínház kisebb szín
padán, ahol talán már megszaba
dul a rendezés sok öncélú, csak a
látványosságot szolgáló elemtől.
Egy ilyen letisztult változatból biz
tosan egyértelműbb lesz a darab
cselekménye, jobban lehet figyelni
az igazán lényeges, tartalmi ele
mekre.
Nagyjából megegyeznek a véle
mények abban, hogy a keresztrefeszítés monumentális jelenete hátborzongató, felejthetetlen élmény
még akkor is, ha a „szupersztár
koncepcióban” valóban nyitva
marad a kereszt igazi okának, ér
telmének, céljának kérdése.
De vannak kérdések, melyek
megválaszolását nem másoktól
kell várnunk, legkevésbé egy rock
operától. Ilyen a Mester alapkér
dése: „Hát ti kinek mondtok en
gem?!”
Gáncs Péter
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Vegyük észre, hogy Isten a M iatyánkban m im agunk ellen
imádkoztát. Meg akarja értetni velünk, hogy nincs nagyobb
ellenségünk, m int saját magunk. M ert a magunk akarata
m indennél erősebb bennünk és éppen ez ellen ke ll könyö
rögnünk: Atyám, ments meg engem attól, hogy az én akara
tom szerint legyen. Törd össze az én akaratomat, - á llj e lle
ne. Történjék velem akárm i, csak ne az én, hanem egyedül
a te akaratod legyen. M ert így van a mennyben is: ott nincs
önös akarat. Legyen ugyanígy a földön is. Az ilyen imádság,
ha igazi, bizony fáj az ó-embernek. M ert az önös akarat
a legm élyebb és legnagyobb gonosz bennünk. Ez a legdédelgetettebb kedvencünk.
LUTHER
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M agyar-vesztfáliai lelkészkonferencia
A gyenesi éjszakában magasra csaptak a tábortűz lángjai. Körülötte harminchat lelkész - egyházi vezetők,
teológiai tanárok és lelkészek Magyarországról és a Német Szövetségi Köztársaságból, Vesztfáliából.
Felváltva énekelték egyházi énekeiket és hazájuk népdalait, jeleként a barátságnak, amely összefogta őket egy
körré, testvéri közösséggé a lobogó tűz lángjai mellett. Így fejeződött be az első nap, hogy még két napon
keresztül folytatódjék előadásokkal, teológiai megbeszélésekkel és éjszakába nyúló, testvéri beszélgetésekkel.
Egyháztörténelmi esemény volt, mondták sokan, - az első magyar-nyugatnémet lelkészkonferencia a Balaton
partján, majd tizenhét magyar evangélikus és református gyülekezetben, hazánk fővárosában és legszebb
vidékein.

teológiai gondolkodásban. Dr.
Pröhle Károly professzor, főigaz
gató a keresztyén-marxista dialó
gus céljait és hazai eredményeit is
mertette. Dr. Nagy István és dr.
Cserháti Sándor professzorok egy
házunk igehirdető és szeretet-szolgálatáról szóltak a mai magyar
társadalomban. Az előadás-soro
zatot dr. Berthold igazgató előadá
sa fejezte be: Felelősség társadal
munkért és Isten Országa várása.
Karasszon Dezső debreceni refor
mátus professzor két reggeli igeta
nulmányt tartott, dr. Reuss András
és Illmer-Kephalides lelkészek esti
igehirdetéssel szolgáltak. A konfe
rencia eredményeit a résztvevők
összegezték és kérték a második,
hasonló találkozó megtartását
Béthelben, a szeretet városában,
1988 tavaszán. A konferencia
mindvégig német nyelven folyt és
közös úrvacsorái istentisztelettel
fejeződött be, Nagy püspök és
Brinkmann egyháztanácsos szol
gálatával.
A háromnapos teológiai tanács
kozás a két különböző társadalmi
rendszerben élő teológusok, lelké
szek között sok fontos, új felisme
rést, kölcsönös tapasztalatcserét
hozott magával, és sok tartós ba
rátság szövődött a résztvevők kö
zött. A nemzetközi találkozó azon
ban ezzel még nem ért véget. Szep
tember 26-án négy és fél napos ma
gyarországi körútra indultak a
nyugatnémet résztvevők. Először
Budapestet keresték föl, ahol dr.
Nagy Gyula püspök fogadta őket,
majd az Állami Egyházügyi Hiva
talban tettek látogatást, délután
pedig a főyáros nevezetességeivel
ismerkedtek. A következő napon
Kecskemét, a bugaci puszta és Ka
locsa voltak az úticélok. Vasárnap,
szeptember 28-án (izennégy evan
gélikus és három református gyü
lekezetben végeztek istentiszteleti
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Templomszentelési emlékünnep Fonyódon

Ötvenéves a protestáns templom
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Ennek az első magyar^vesztfáliai lelkésztalálkozónak az előké
születei több mint három évig tar
tottak. Most végre - szeptember
23-tól 30-ig - valósággá vált. Ti
zenhét vesztfáliai lelkész érkezett
hazánkba dr. Ernst Brinkmann
egyháztanácsos és dr. Hans Berthold, a vesztfáliai lelkészkollégi
um igazgatója vezetésével. Tizen
kilenc magyar lelkész vett részt a
konferencián, közöttük négy re
formátus lelkész. Jelen volt még
Hans-Christoph Gerber schleswigholsteini lelkész, Teológiai Akadé
miánk nyugatnémet ösztöndijasa
is.
A teológiai konferencia színhe
lye a gyenesdiási Kapernaum egy
házi üdülő és konferencia
központ, közelebbről a „vesztfáliai
terem”, az újonnan épült modern
előadóterem volt, amely a Vesztfá
liai Egyház segítségével épült. Dr.
Nagy Gyula püspök és dr. Berthold igazgató nyitották meg a ta
nácskozást, hangsúlyozva annak
jelentőségét, hogy a már félévszá
zados finn-magyar lelkészkonfe
renciák és a két éve megindult burgenlandi-nyugatmagyarországi
lelkész-találkozók után most - ezt
reméljük - megindult a közös teo
lógiai konferenciák sora a magyar
és vesztfáliai evangélikus egyházak
között is.
A három napon át tartó teoló
giai konferencia központi témája
(„Fáradozzatok a város békessé
gén”, Jeremiás 29,7) az egyház mai
társadalmi szolgálatával és a diakóniai teológia jelentésével foglal
kozott. A megnyitó előadást (Egy
ház és világ a magyar teológiai
gondolkodásban 1945 után) dr.
Nagy Gyula püspök tartotta. Dr.
Alfred Jäger, a bétheli teológiai fő
iskola szisztematikus professzora
erről a témáról szólt: A keresztyén
ember, népe és társadalma a mai
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szolgálatot, ismerkedve hazai gyü
lekezeteink életével, Győrtől Bu
dapestig és Soltvadkerttől Tatabá
nyáig. A hétfői nap programját
Tatabánya, Esztergom, a Duna
kanyar és a császári termelőszövet
kezet megtekintése adta. Kedden
Budapesttől búcsúztak vendé
geink, és rövid soproni látogatás
után Bécsen keresztül indultak ha
za, Vesztfáliába.
Meggyőződésünk, hogy az

Dr. Alfred Jäger a betheli teológiai főis
kola szisztematikus professzora a nagy
tetszést aratott előadás közben

ilyen nemzetközi lelkészi találko
zók hidat építenek nemcsak két
egyház, de két nép tagjai között
is. És ez a legjobb módszer arra.
hogy a más-más társadalmi rend
szerben élő egyházak, keresztyé
nek előítéletek és torzítások nél
kül megismerhessék egymást, egy
más hite, teológiai felismerései és
gyakorlati tapasztalatai által köl
csönösen
gazdagodhassanak.
A finn és az osztrák, hasonló ta
lálkozók után ez az első m agyarnyugatnémet közös teológiai kon
ferencia nagyon jó szolgálatot
végzett ezen a téren. Áldjuk érte
Istent, hogy ezzel a testvéri talál
kozással is gazdagította egyhá
zunk életét.
"• gy-

Gyönyörű látványban lehet része
annak, aki hazánk egyedülálló ter
mészeti szépségére, a Balatonra a
fonyódi dombról néz le. A hatalmas
víztükör és a szemközti part vulka
nikus hegyeinek panorámája sokak
szerint vetekszik a Nápolyi öböl
szépségével. A fonyódi Sipos-hegynek a Balatonra néző oldalán épült
fel 50 évvel ezefőtt az itt lakó vagy
itt nyaraló evangélikusok és refor
mátusok összefogásával a protes
táns templom. Tervezője: Horváth
Andor mérnök és építője: Papp Fe
renc építész úgy tájolták be azt,
hogy teraszáról, sőt - nyitott ajtók
esetén - oltára elől is a Badacsony
festők ecsetjére kívánkozó csodála
tos látványa tárul elénk.
Nemcsak a kilátás szép innen,
hanem elragadó a környezetbe il
lőn épült templom is. A parkerdő
hatalmas tölgyfái közt 36 lépcsőfo
kon juthatunk föl a bazaltkőből és
préstéglából épült 120 személy be
fogadására képes templomunkba.
Nemesen egyszerű vonalú a gótikus^elemeket is mutató neorománnak nevezhető külsője, és igénye
sen szép a teljes egészében fabur
kolattal borított belseje.
A templomba lépő tekintetét
rögtön magára vonja a Halvax
Gyula festőművész által festett kb.
háromszoros életnagyságú tövis
koronás Krisztus-fő, amely itt -

Nemzetközi Ifjúsági
Konferencia
Berekfürdőn
Az Európai Ökumenikus Ifjúsá
gi Tanács (EYCE) október 12-19.
között a berekfürdői Megbékélés
házában tartja évi nagygyűlését.
Az egyhetes tanácskozáson
mintegy 90 fiatal az ENSZ által
meghirdetett nemzetközi békeév
hez kapcsolódva három területen
tárgyalja a keresztyén fiatalok bi
zonyságtételének lehetőségét ve
szélyeztetett világunkban: a) jelen
legi helyzet analízise, b) mi a vála
szunk és bizonyságtételünk ne
künk, mint európai fiatal keresz
tyéneknek? c) egy fegyvérmentes
világ felé a jövő nemzedékei szá
mára.
A magyarországi egyházakat
hét fős ökumenikus ifjúsági dele
gáció képviseli.

A hollandiai
Edeben tartotta
a Kisebbségi
Lutheránus
Egyházak
Kommunikációs
Bizottsága
nagygyűlését.
Ez alkalomból
Adriann
Burghoorn
lelkész,
a hollandiai
evangélikus
egyház elnöke
nyilatkozik
lapunknak
egyháza életéről,
és a holland
magyar egyházi
kapcsolatokról.
Interjú a 3. oldalon.

A Balaton déli partján, romantikus parkerdőben húzódik meg a fonyódi protestáns
templom

egyedi módon - a szószék fölöttről
tekint ránk és a „solus Christus”
biblikus-lutheri üzenetét hirdeti az
ide érkezőnek.
1986. augusztus 24-én hálaadó
istentiszteletre gyülekezetünk fo
nyódi templomunkba nemcsak az
itt élő 50 evangélikus, de balatonparti szórványgyülekezetünk egész
területéről is. Templomunk félév
százados jubileumát ünnepeltük.
Dubovay Géza esperessel kaposvá
ri hittestvérek is érkeztek közénk,
de máshonnan jöttek is voltak köz
tünk a teljesen megtelt templom
ban.
Keveházi László Pest megyei es
peres Lk 19,1-10 alapján hirdette
köztünk az igét. Beszédében arról
szólt, hogy mint egykor Zákeust,
bennünket is az vonz a templom
ba, hogy Jézust akarjuk látni, Jé
zussal akarunk találkozni. Azért
jövünk hozzá, mert csak tőle kap
hatunk bűnbocsánatot, új életet és
üdvösséget. Érdemes hát feljönni e
hegyen épült templomba is, hogy
itt Jézus részeltessen bennünket e
drágán szerzett javaiban. Igehirde
tőnk az oltárképünkre és a temp

lom előtt feltáruló panorámára
utalva mondta: „Aki Krisztusra
néz föl itt bent, annak szépek lesz
nek a kilátásai odakint.”
Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen Madarász István lelkész
ismertette a templomépítés törté
netét, valamint az azóta eltelt fél
évszázad gyülekezeti eseményeit.
Elmondta, hogy a két egyház kö
zötti akkori példás testvérszeretetet és jó együttműködést áldotta
meg Isten azzal, hogy merész álmuk-vágyuk valóra vált és 1936
nyarán felszentelhették a három
hónap alatt megépült templomu
kat.
Örömmel köszöntöttük ez alka
lommal is köztünk May Józsefet,
fonyódi gyülekezetünk volt fel
ügyelőjét, aki egyik fő szervezője
volt a templomépítésnek és aki 84
évesen ma is, feleségével együtt
rendszeres résztvevője istentiszte
leteinknek.
Templomunkat eredetileg is az
zal a hármas céllal építették, ámít
ma is betölt:
Lelki otthona a fonyódi evangé
likusoknak és reformátusoknak.
Egész szórványgyülekezetünk
számára egyetlen olyan helyiség,
mely méreteivel is alkalmas népe
sebb ünnepi istentiszteletek (kon
firmációk, esküvők stb.) tartására.
Felkeresik azt a Fonyódon nya
raló hittestvéreink. Rájuk gondol
va a jövő nyárra vasárnap délelőtti
istentiszteleti alkalmakat is beter
vezünk. Ezúton is szeretettel hív( juk és várjuk közénk mindazokat
az evangélikusokat, akik itt töltik
szabadságukat.
50 év alatt rövidebb-hosszabb
egymásutánban 15 segédlelkész és
lelkész adta tovább a pásztori
munka stafétabotját ezen a nem
könnyű szolgálati helyen. Jólesett,
hogy a még élők közül többen kö
szöntötték személyesen vagy levél
ben gyülekezetünket.
Fonyódon a múltra emlékez
tünk. De reménységgel néztünk a
jövő felé is. Tóth Rita szavalata és
az istentiszteleten jelenlevő sok fia
tal az „ezerízig” ígéretére emlékez
tetett bennünket.
Mi.

Evangélikus Élet

1986.

október 5 .

ISTENTISZTELETI REND

V

^

R

Ó

I

„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, sza*
| badíts meg, akkor megszabadulok.” (Jer 17,14)
VASÁRNAP - „A mi mindennapi kenyerünket add

meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkI n e k M t 6,11-12(Jer3,12-13-M k2,1-12-Z solt
67) Mennyei Atyám! A te ajándékod mindkettő: a
mindennapi kenyér és a bűnbocsánat. Add, hogy
meg tudjam becsülni mindkettőt! Úgy végezzem
mindennapi munkámat, hogy megáldhasd jó gyü
mölccsel, s az áldást a te kezedből fogadjam; s úgy
fogadjam naponként tőled bűneim bocsánatát, hogy
abban mindig új erőt és kedvet adsz új hetek, uj
napok feladataihoz. Kérem, segíts komolyan ven
nem, hogy testestől-lelkestől a tiéd vagyok. Ámen.
HÉTFŐ - „Eljön az Emberfia, Atyja dicsőségében
angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek
cselekedetei szerint.” - Mt 16,27 (Ez 33,12 - Mk
1,32-39 - Jel 2,18-29) Uram! A számadás félelme
összeszorítja szívemet, a Veled való találkozás és
kegyelmed reménysége megszabadít az ítélet félel
métől. Kérlek, tedd ezt a kettős érzést életem motor
jává, hogy Eléd készülve, akaratod szerint és neved
dicsőségére, élhessek. Ámen.
KEDD - „Én pedig kérni fogom az Atyát és másik
pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörök
ké: az igazság Lelkét.” - Jn 14,16—17 (Zsolt 80,2 Jer 17,12—17 —Jel 3,1-6) Mennyei Atyánk! Köszön
jük, hogy teljesítetted szent Fiad a mi Urunk kérését,
és így beteljesítetted rajtunk az ő ígéretét: elküldted
népednek az igazság Lelkét. Általa tartod meg népe
det, s tartasz meg engem is a hitben, neved félelmé
ben, embertársaim iránti szeretetben, s harcok és
küzdelmek között,is a magad számára. Magaszta
lunk téged ezért. Ámen.
SZERDA - „Bocsássatok meg egymásnak, ha vala
kinek panasza van valaki ellen: ahogyan az Úr is
megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.” - Kol 3,13
(lSám 24,20 - Mik 7,18-20 - Jel 3,7-13) Urunk! Te

Budapesten,
1986. október S-én
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Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Kovácshá
zi Zelma, de. 11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6..
békességgel és bocsánattal jöttél hozzánk. Csodála- J (családi) Hafenscher Károly. Fasor de. 11.
(úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. M un tag Andor
tos átélnünk bűnbocsátó szereteted hatalmát, meg
ne Dózsa György út 7. de. fél 9. (úrv.) Szirmai
újulunk általa. Erődet és segítségedet kéijük, hogy
Zoltán. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza.
mi is, akik tudjuk, hogy bocsánatodból elünk, ké
Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész
Géza. Rákóczi út S7/b. de. 9. (szlovák) Cseszek legyünk békülékenyek és megbocsátok lenni.
lovszky Ferenc, déli 12. (magyar, úrv.) Ker
Bűnöket megbocsátó szereteted tett gazdaggá min
tész Géza. Thaly Kálmán n. 28. de. 11. (úrv.)
ket, segíts, hogy másokkal meg tudjuk osztani ezt a
Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Vető Béla.
kincsünket. Ámen.
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. (úrv.) Vető Béla.
CSÜTÖRTÖK - Krisztus mondja: „Én az Atyától
Zugló de. 11. Szabóné Mátrai Marianna.
jöttem, és eljöttem a világba.” - Jn 16,28 (Zsolt ) Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Mari
anna.
Gyarmat u. 14. de.' fél 10. (úrv.) Szabó
77,14 - Fii 2,12-13 - Jel 3,14-22) Urunk! Áldunk |
né Mátrai Marianna. Kassák Lajos u. 22. de.
téged, hogy nem maradtál a mennyország biztonsá- I 11. Reuss András. Vád út 129. de. negyed 10.
gában, hanem eljöttél a világba, pedig itt a tiéid nem \ Reuss András. Frangepán n. 43. de. 8. Reuss
fogadtak be, és keresztet szenvedtél bűneinkért. Te | András. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pester
tudtad, mi vár rád, mégis vállaltad ezt az utat; ér- I zsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Sotünk tetted. Add, hogy a te utad a miénk is lehessen, i roksár-Üjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Er
Pestlőrinc de. 10. (úrv.),Havasi Kál
éljünk itt tetszésedre, egykor pedig veled lehessünk j. zsébet.
mán. Pestlőrinc Szemere-telep de. háromne
a Je országodban. Ámen.
gyed 8. Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
PÉNTEK - „Ne az eledelért fáradozzatok, amely | Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor.
elvesz, hanem azért az eledelért, amely megmarad | Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor.
Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota
az örök életre, amelyet az Emberfia ad majd nek- j Nagytemplom
Bolla Árpád. Rákos
tek.” - Jn 6,27 (Jer 31,25 - Kol 3,5-11 - Jel 4,1-11) I szentmihály de.de.10. 10.
Mátyásföld de. 9. Szalay
Mennyei Atyánk! Te tudod, mennyi időt, erőt j Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás.
emészt fel a megélhetésért való küzdelmünk, s még- j Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
de. 9. (úrv.) Kosa László. Rákoscsaba de. 9.
sem tudunk megelégedettek lenni. Add, ho^y tudLehel. Rákosliget de. 11. (úrv.) Inotay
junk megelégedni a becsületes munka eredményével I Inotay
Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.) Kosa
és vágyódjunk a mennyei kenyér után, amely lel- I László.
künket táplálja az örök életre, a Jézus Krisztus ál- I Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik
lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Mado
tál. Ámen.
SZOMBAT - „Isten Krisztus kegyelme által elhívott ] csai Miklós, du. 6. (úrv.) Madocsai Miklós.
titeket? - Gál 1,6 (Zsolt 4,2 - Júd 20-25 - Gal j Torockó tér de. fél 9. (úrv.) Fodoroé Szkrinyár Katalin. Óbuda de. 10. (úrv.) Görög
1,1-5) Istenünk! Igéd hírül adja nekünk, hogy ma- S Tibor.
XII., Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Ta
gadnál akarsz tudni bennünket. Köszönjük, hogy | kács József, de. 11. Takács József, du. fél 7.
nem mondasz le rólunk, és nem felejtesz el minket. ( Kőszeghy Tamás. Modort u. de. fél 10. PestMinden tékozló fiút, eltévedt bárányt hazahívsz, I hidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Kelen
s mindenkivel meg akarod ismertetni irgalmadat, I föld de. 8. Missura Tibor, de. fél 10. (családi)
Missura Tibor, de. 11. (úrv.) Missura Tibor,
azokkal is, akik még nem ismerték meg szeretetedet.
du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út 138. de.
Kérünk, tedd hatékonnyá bennünk, közöttünk és az
9. Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. (úrv.) Rőegész világban hívó szavadat, szereteted örömhírét.
zse István. Budafok de. 11. (úrv.) Rozsé Ist
ván. Csillaghegy de. fél 10. Benkő Béla. Cse
Ámen.
Ittzés János
pel de. fél 11. Mezősi György.
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gélikus egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió. Igét hirdet: Garami Lajos
esperes, Balassagyarmat.

„Tégy engem békességed eszközévé”
A Pestmegyei Egyházmegye 30
anyagyülekezete, 17 filiája három
találkozót tarott összesen mintegy
ezer résztvevővel. Az idei presbite
ri konferenciáinknak ez a mérlege
számokban.
Ennél azonban sokkal fontosabb
volt ezeknek a találkozóknak a tar
talma: a béke ügye és kérdése.
„Együtt a békéért” - ezen a címen
végiggondoltuk világunk helyzetét
és azt, amire a mai feszült helyzet
ösztönöz: többet imádkozni, tenni
és szólni a békéért. „Megbékélten
egymással” - ez volt mindegyik
konferencia második előadásának
a címe. Az egyházak megbékélésé
től kezdve szó volt itt egy lehetséges
„békezsinat”, vagy békekonferencia
megtartásáról, de szó esett a lelké
szek és gyülekezeti tagok egymással
való megbékéléséről is, hiszen a
békesség ügyét hitelesen csak meg
békélten tudjuk képviselni. „Békes
ség Istennel” - hangzott p. záróáhí
tat témája Istennek erről a. nagy
ajándékáról, a békességünk „árá
ról” és annak következményeiről is.
Meg vagyok győződve arról, hogy
mindenkinek adott valamilyen in
dítást ez a három konferencia.

A kereteket a nagytarcsai, gyóni
és aszódi gyülekezet teremtette meg
számunkra vendéglátó szeretetével
és a konferencia végén terített aszta
laival is, nemcsak finom falatokat
és üdítő kortyokat, hanem a testvéri
beszélgetés lehetőségét is kínálva.
Az egyik előadásban mindhá
rom helyen elhangzott Assisi Fe-

rencnek régi, ugyanakkor nagyon
mai imádsága is. A résztvevők azt
kérték, hogy tegyük ezt az imádsá
got hozzáférhetővé mindenki szá
mára, hogy sokan imádkozhassák.
Ennek a kérésnek teszünk eleget
most, ajánlva ezt az imádságot
nemcsak a kérőknek, hanem min
denkinek a béke ügyében:

Schultz Jenőné
a vanyarci orgonánál

Ó, Uram, tégy engem békességed eszközévé,
hogy szeretni tudjak, ahol gyűlölnek,
megbocsássak ott, ahol sértegetnek,
összekössek ott, ahol széthúzás és harc van,
reménységet ébresszek ott, ahol kétségbeesés gyötör,
világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik,
örömöt vigyek oda, ahol bánat lakik.
O, Uram, add, ne arra törekedjem, hogy engem
vigasztaljanak,
hanem, hogy én vigasztaljak,
ne arra, hogy engem megértsenek,
hanem, hogy én legyek megértő.
Ne arra, hogy engem szeressenek,
hanem, hogy én szeressek.

RiiiiitiiiiiifiiiifiiiitiiiiiiHtitiiiiiiinitRMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiittntniniiiiit

K. L.

Apa, ide ne menjünk be!
- Még egyet abból a rizlingböl.
Az apa is kért, s úgy nyújtotta
az ajkát csücsörítve a megtöltött
pohárhoz, mint aki mindent ki
akar élvezni. Óvatosan, lassan,
élvezettel szörpölgette a sárga le
vet. A fiú érezte, hogy másfajta
szomjúság ez, mint amit a tikkadt
ember érez. A szomjas ember
iszik. Az apja nem iszik, csak
szürcsölget. Húzta volna ki a poharazóból, de az apja még egy
pohárral kért. Azt is így szürcsöl
gette el. Nem többet.
Nem is volt semmi baj. Kijöttek
s mentek tovább.
- Na látod! Csak ennyi az
egész.
De afiú érezte, hogy mégis tör
tént valami. A palántát már meg
leste a féreg. Az apja keze szorí
tásán érezte, hogy az nem az iga
zi. Hiszen egyek voltak. S végte
len szomorúság ömlött el a nyila
dozó kis lélekben.
Otthon az- anyja nyitott ajtót.
Megérezte rögtön, hogy ivott a
férje. Nem szidta. Csak nagyon
szomorúan szólt a fiának:
- Na hazahoztad apát a sétá
ból?
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KALME-nagygyülés

Gusztáv Adolf-ünnepség

Az Európai Kisebbségi Evangélikus
Egyházak Kommunikációs Bizottsága
(KALME) szeptember 10-16. között
tartotta IV. nagygyűlését Ede-ben
(Hollandia). Egyházunk képviseleté
ben Lehel László, az Evangélikus Élet,
és dr. Nagy István, a Lelkipásztor szer
kesztője vett részt.

Az NDK-beli Gusztáv Adolf Egye
sület szeptember 19-22. között tartotta
éves ünnepségét és közgyűlését Stralsundban. Az alkalmon egyházunk kép
viseletében résztvett Szentpétery Péter
külügyi titkár.

Európai evangélikus konferencia
Az európai evangélikus egyházak so
ron következő konferenciáját szeptem
ber 28,-október 5. között tartják Brezicén (Zágráb mellett, Jugoszlávia). Egy
házunkat Sólyom Károly tolna-bara
nyai esperes, a Déli Egyházkerület püs
pökhelyettese, dr. Selmeczi János, a
Teológus Otthon igazgatója és Szebik
Imre budai esperes képviseli.
Szórványnapok Kurhessen-Waldeckben
A Kurhessen-Waldecki Egyház
(NSZK) szeptember 25-30. között az
idén is megrendezte a kisebbségi, illetve
szórványegyházak életével foglalkozó
úgynevezett szórványnapokat. Az al
kalmon, amelyre Marburgban és a kö
zelében lévő Neifstadtban került sor,
egyházunkat dr. Karner Ágoston or
szágos főtitkár, a Gyülekezeti Segély
vezetője képviselte.

Lipcsei tanulmányút
Zay Balázs III. éves teológiai hallga
tó a Lutheránus Világszövetség NDKbeli Nemzeti Bizottságának ösztöndí
jával az 1986-87-es tanévben a lipcsei
egyetem teológiai karán folytat tanul
mányokat.
Vesztfáliai tanulmányút
Nagy Edina lelkészi munkatárs a
Vesztfáliai Egyház (NSZK) ösztöndíjá
val az 1986/87-es tanévben Bielefeldben, a Betheli Teológiai Főiskolán
folytat tanulmányokat.
A Nemzetközi Belmissziói és
Diakóniai Szövetség
szeptember 30.-október 3. között tar
totta közgyűlését a Pozsony közelében
lévő Modoron (Módra, Csehszlovákia).
Az alkalmon egyházunk képviseletében
Blázy Lajos, a Diakóniai Osztály ügyvi
vője és Csizmazia Sándor, a Budai Sze
retetotthonok igazgatója vett részt.

HAZAI ESEMÉNYEK
Jelentkezés négyhónapos Kántorképzó
Tanfolyamra
A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Kántorképző Szolgálata négyhó
napos tanfolyamot rendez Foton. Je
lentkezhetnek kezdők, haladók és okle
vél előtt állók. Kérhetik továbbképzé
süket azok is, akik már kántori szolgá
latban állnak.
A tanfolyam ideje: 1986. november
29-től 1987. március 21-ig. Az órákat
szombatonként tartjuk. Az elméleti
tárgyak oktatása délelőtt, a hangszeres
oktatás délután történik. A távolabb
ról érkező hallgatók részére szállást tu
dunk biztosítani. Jelentkezési határidő:
1986. november 1. A tanfolyam díja
1400 Ft.
A felvételi kérelemhez mellékelni kell
az illetékes lelkész ajánlólevelét és a
felvételt kérő részlétés önéletrajzát. Fel
kell tűiítéttii a2'eddigi gyülekezeti1szol
gálatot, a zenei előképzettséget és a je
lentkezés célját. A jelentkezéseket az
alábbi címre kéijük: Evangélikus Kán
torképző Szolgálat, 2151 Fót, Berda
J. u. 3. A felvételről értesítést küldünk.
A z Evangélikus Kántorképző Szolgálat
MEGHÍVÓ
A Pesti Evangélikus Egyházmegye
1986. október 4-én, szombaton du.
4 órai kezdettel tartja az E. T. II. te.
65. §-a szerinti

Mert aki ad, az kap,
aki magáról megfeledkezik, az talál,
aki megbocsát, az nyer bocsánatot,
és aki meghal, az ébred fel örök életre. Ámen.

boldog büszkeségét: fogom afiam
kezét! Ma még rám szorul, tenye
re belesimul a tenyerembe, egyek
vagyunk, én vagyok a bizalma,
biztonsága, támasza. Mellettem
nő fel, én vezetem be az életbe!
Mentek ketten az utcán.
A fiú keze egyszer csak meg
rándult. Mintha gyorsabb léptek
re biztatná az apját. Húzni kezd
te.
- Apa, ide ne menjünk be!
A férfi kissé bosszúsan nézett a
gyermekre.
- Ugyati már! Apa megszom
jazott, iszik egy pohárkával! - s
húzta a fiát a poharazó felé. Az
meg csak húzta tovább, s nem
engedte el a kezet.
- Ne, apa, mindjárt otthon va
gyunk. Igyál otthon vizet...
- Ne akadékoskodj már! Pár
pillanat az egész, s mehetünk.
0 sem engedte el a kezet s húzta
a poharazó felé. Belépték. A fiút
körülvette a bor savanykás szaga,
amitől enyhe undor fogta el. Em
berek álltak ott. Nem hangoskod
tak, csak álltak, legfeljebb halkan
beszélgettek. Mindférfiak voltak.
Némelyik már kapaszkodott a
pultba, s nyújtotta a poharat.

HÍREK
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A budahegyvidék aljában
gyakran kis poharazókba ütközik
az ember. Utcára nyíló kis üzlethelyiségek ezek, rendszerint amo
lyan félig pincék. Talponálló ivó
félék, ahol rendszerint jó tájboro
kat mérnek ki kis őstermelők.
A polgárok demizsonokkal tér
nek be s viszik haza a vendégnekvalót. Vagy megisznak helyben,
állva egy-két pohárral.
Nincs is baj ezekkel. Tiszta, jó
borokat kap az ember, s nem egy
szer így koccintanak az ismerő
sök: ez szőlőből van! A törzsven
dégekkel olykor mégis baj van.
Vagy lesz. Nem danásznak, nem
vigadoznak ezek, mégis ajövendő
iszákosok kisiskolásai ők.
A minap elsétáltam egy ilyen
poharazó mellett. Szembe jött
egy jókötésű férfi, s kézenfogva
vele egy embernek induló palánta.
Lehetett úgy 6-7 éves. Elnéztem
az apát és a fiát. A fiú abban a
korban volt, amikor szemében az
apja a legerősebb ember a vilá
gon. Büszkén merült el a kis kéz
az apa erős markában. Szinte su
gárzott az arcáról: ez az én apám,
aki elhozott engem sétálni! Az
apa is érezhette a minden apák

Szentháromság ünnepe utáni 19. va
sárnapon az oltárterítő színe zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Ef
(20-21) 22-28: az igehirdetés alapigéje:
Mt 12,9-14.
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A Nógrádi Egyházmegye nagyobb
lélekszámú gyülekezetei közé tartozik
közgyűlését
Vany arc. Mintegy 1200 evangélikus él
a rákoskeresztúri templomban (Bu
ebben a gyülekezetben. A gyülekezet
dapest, XVII. Pesti út 111).
lelkésze Schultz Jenő 1947 karácsonya
A
közgyűlésre
az egyházmegyéhez
előtt került ide feleségével és családjá
tartozó gyülekezetek vezetőségeit,
val. Azóta is itt szolgálnak mind a ket
hivatalos küldötteit és a gyülekeze
ten, - igen mind a ketten, mert Schultz
tek tagjait szeretettel meghívjuk.
Jenőné, Kalavszky Thea a gyülekezet
Tárgysorozat:
nek nemcsak papnéja, de kántora is.
Vele beszélgetve több mint három évti
1. Igeolvasás, imádság
zedes kántori szolgálatának néhány
2. A közgyűlés megalakulása
vonását és eseményét igyekszem össze
3. Esperesi jelentés
foglalni vázlatosan úgy, hogy képet
4. Egyházmegyei előadók jelen
kapjunk a hosszú szolgálati út örömei
tései
ről, gondjairól.
5. Az Egyházkerületi közgyűlés
Elmondta, hogy magánúton tanult
re kiküldöttek választása
meg orgonáim a háború utáni években,
6. Indítványok, javaslatok
amikor a gyülekezet kántor nélkül ma
7. A közgyűlés berekesztése
radt. Nappal három kisgyermekét gon
dozta, nevelte, este fáradtan pedig még V.______________ ________________ /
időt kellett szakítania arra, hogy a va
A Veszprémi Evangélikus Egyház
sárnapi énekeket gyakorolja. 1954-től
megye 1986. október 4-én, Pápán tartja
Isten csodálatos ajándékaképpen meg
közgyűlését délelőtt 10 órai kezdettel.
alakult a gyülekezet vegyeskara, A kó
Minden érdeklődőt szeretettel vár az
rus azóta is áldásosán szolgál a gyüle
Egyházmegye Elnöksége.
kezetben 15-20 alkalommal és a szom
szédos gyülekezetekben is évente 2-3
alkalommal. Eleinte az adventtőlA SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA
adventig c. sorozatból és a Halleluja
énekgyűjteményböl, majd a később
A Sajtóosztály értesíti a Lelkészi
megjelent énekkari gyűjteményekből
Hivatalokat, hogy az
énekeltek. A kórus vezetése, betanítá
Útmutató
sa, szervezése, együtt-tartása óriási fel
és 1987. évi
adatot jelent, mint elmondta, de szol
Evangélikus naptár
gálatának öröme és áldása is felbecsül
megrendelések
hetetlenül nagy. Úgy látja, hogy a gyü
lekezet egyházzenei fejlődésére is jó ha
1986. október 15-ig
tással volt a kórus működése. Az új
küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a
énekeskönyv új dallamait örömmel fo
Lelkészi Hivatalokat, hogy a meg
gadták és könnyen tanulták és tanul
rendelésen más iratterjesztési anya
ják. A kántornak nem kevés többletgot ne rendeljenek, kizárólag ezt a
munkát jelent az úi énekeskönyv új
énekeinek tanítása, de az öröm is nagy,
két kisyjványt. A Sajtóosztály az igé
hogy
lendületesebben,
tisztábban
nyeket a beérkezés sorrendjében
hangzanak a gyülekezeti énekek. El
igyekszik kielégíteni. A határidőn túl
mondta a gyülekezet kántora, hogy
beérkezett megrendeléseket a Sajtószolgálatának nagyon emlékezetes szép
osztály nem tudja figyelembe venni.
élmenye volt, hogy a gyülekezet mint
egy 120 tagját felkészíthette az L. V. Sz.
istentiszteleteinek énekeire és együtt
Keresztelés
énekelhettek a sokezres gyülekezettel.
Kiss Attila főelőadó és felesége, Sze
Egy kántor számára nem lehet na
gyobb öröm, mint az, hogy így az ének
keres Ida első gyermekét, Attilát
les és egyházi zene által összekapcso
augusztus 10-én a Győr-Nádorvárosi
lódtak a szívek és a távoliak is nagyon
templomban keresztelte meg Kiss Mik
közeliekké lettek.
lós mosonmagyaróvári lelkész, az édes
Befejezésül elmondta, hogy az elkö
apa testvére. „Keresztség által ugyanis
vetkező évekre is vannak tervei, - ha
Isten erőt ad hozzá. Vallja, hogy eddig eltemettettünk vele a halálba, hogy
amiképpen a Krisztus feltámadt az
is minden fárasztó kántori, vagy ének
Atya által a halálból, úgy mi is új élet
kari szolgálatában O adott erőt, - Neki
legyen hala.
ben jáijunk.” (Rm 6,4)

Kiss Miklós mosonmagyaróvári lel
kész és felesége Bendes Etelka első
gyermekét, Enikőt szeptember 7-én a
mosonmagyaróvári templomban ke
resztelte meg az édesapa.
„Szeressük őt, mert ő előbb szeretett
minket” (ÍJn 4,19)
Horvay Gusztáv mérnök és Vámos
Emilia Zsuzsanna közgazda-külkeres
kedő elsőszülött fiát, Máté Andrást, az
óbudai templomban 1986. szeptember
21-én tartott istentiszteleten keresztelte
meg nagyapja, dr. Vámos József teoló
giai tanár.
Apróhirdetés
Vidéki szakmunkás férfi, házasság
céljából keres 30-35 év körüli hívő
evangélikus, szeretetre vágyó 155-160
közötti nő ismeretségét. Lakás van. Le
ány gyermek nem akadály.
Leveleket „Társaslény 86” jeligére
kérnék a Kiadóhivatalba.
Megismerkednék 55 év körüli meg
bízható, optimista, istenhívő, jó megje
lenésű, lehetőleg egyetemi végzettségű
budapesti férfival. Hasonló adottságú,
rendezett körülmények között élő öz
vegyasszony vagyok.
Kézírásos válaszokat: „Kölcsönös
megbecsülés, szeretet” jeligére a kiadó
ba kérem.
11 éves fiát egyedül nevelő 35 éves
elvált asszony keresi azt az intelligens,
jó megjelenésű 35-45 éves férfit, aki
szintén egyedül neveli a gyermekét.
53 éves, komoly, jó megjelenésű le
gényember keresi családra vágyó, is
tenfélő rendes leány ismeretségét. Jel
ige: „Fehér Rózsa”.
Esküvön, lakodalomban, zenekart
pótló dzsesszorgonával szolgálatot vál
lal.
Jelige „Zeneértő házaspár”
Templomokban is használható kétmanuálos, olasz gyártmányú „Farfisa”
típusú elektromos orgona lábbasszussal együtt eladó.
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Evangélikus Elet
Válaszol a hollandiai evangélikus egyház elnöke

Kérdés: Burghoom lelkész úr, Ön
egyházának első embere, ahogyan itt
nevezik, a zsinat elnöke. Ha gyüleke
zetem tagjait megkérdezném a hol
landiai egyházakról, azt válaszolnák,
hogy van római katolikus és reformá
tus egyház. De evangélikus? - Isme
rem a számokat, egyházának 62 gyü
lekezete van 30 ezer taggal. Ilyen kö
rülmények között hogyan találja meg
az evangélikus egyház a maga helyét,
identitását?
Burghoorn: Szeretném mindjárt
hangsúlyozni, hogy csak ilyen össze
függésben találjuk meg a magunk
helyét, identitását. Egyébként azon
ban az egyház lényegének, identitá
sának csak egy formáját ismerjük, ez
pedig a Krisztus. De mégis, hová
tesszük magunkat a többi egyház
között? Minden egyháznak megvan
nak a maga kapcsolópontjai. A hol
landiai evangélikus egyház a kálvinizmus és a katolicizmus között leg
inkább a középen tudja magát. Első
ként alakultunk a római katolikus
egyházból. Kivetettek bennünket.
Luther ugyanakkor a római egyház
ban magát az egyházat látta. így
tehát vüágos: az ökumené vérünk
ben van. Ez ma is meglátszik. Jónak
érezzük a római katolikus egyházzal
fennálló kapcsolatainkat. J# 1.1-Vi
szonyban vagyok római katolikus
lelkészekkel, és a református egyház
képviselőivel együtt Rómában a pá
pánál is voltam. Ebből is látható,
hogy jóban vagyunk a reformátu
sokkal és a katolikusokkal. A refor
mátusoknak pedig miért van szüksé
gük ránk? Mert nálunk még éreznek
valamit a római katolikusokból.
Ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy
Krisztus a mi identitásunk, akkor ez
a többi egyházra is vonatkozik. De
az evangélikus öntudat, a mi identi
tásunk eközben nagyon fontos ma
rad. Összeköttetést teremt eredeti
egyházunkkal, a római katolikussal.
Kérdés: Vagyis identitás, öntudat
és ökumené nem áll szemben egymás
sal. Hogyan ítéli meg ennek alapján
a két reformációi egyház tervezett
egyesülését?
Burghoom : Amikor az evangéli
kus zsinat a két református egyház
hoz fordult, hogy bekapcsolódjon
ebbe a folyamatba, amelyet nálunk
„samen op weg” (együtt az úton)
neveznek, ökumenikus ügy lett belő
le. Addig csak két egyház újraegye
süléséről volt szó, amelyek körülbe
lül 100 éve váltak el egymástól. Mi
evangélikusok elsőként léptünk be
ebbe a folyamatba, mert egyház
ként, mint mondotta, mindig az egy
séget keressük, ez lényegünkhöz
hozzátartozik. Továbbá azon meg
beszélések alapján tettünk így, ame
lyeket már 30 éve folytatunk a refor
mátusokkal. Említeném a keresztségről és az úrvacsoráról a Hollan
diai Református Egyházzal 1956ban létrejött megállapodást, vagy az
európai evangélikusok és reformátu
sok között a Leuenbergi Konkordia
keretében folytatott tanácskozáso
kat. Ezért mondjuk: mi is részesei
vagyunk ennek a folyamatnak.
Kérdés: Ugyanakkor megkísérlik,
hogy evangélikus egyházként mégis
nyüvánvalóan önállónak mutatkozza
nak. Példa erre az. a nagy egyházi
összejövetel, egyházi napok (Kirchen
tag), amelyet júniusban tartottak.
Burghoorn: A z ökumenikus ta
nácskozások sok érdekes kérdést
vetnek fel számunkra. Ezért van pél
dául szükségünk jó sajtómunkára és
megfelelő bizottságokra. De az is
fontos, hogy mi, evangélikusok ezzel
a háttérrel jöttünk össze az egyházi
napokra, hogy bátorítsuk és kérdez
zük egymást. Sok gyülekezeti ta

A helyes m egodást azonban csak úgy
'érhetjük el, ha a zt mondjuk: le a g yű
lölettel, az ellenségről alko to tt rossz
beidegződöttségekkel! Az, hogy most

két különböző társadalmi rendszerű
európai ország polgáraiként talál
koztunk, nagyon jelentős. Nagyon
jeletitős az, hogy ezt a kérdést egy
mással megvitathatjuk. A hatvanas
évek óta azon a nézeten vagyok,
hogy minél többet találkozzunk egy
mással, annál jobban ismeijük meg
egymást. Nagyon fontosak az egy
házak számára ezek a partneri, test
véri kapcsolatok. Az egyházak hida
kat építhetnek.
Kérdés: Amikor ön hídépítésről
beszél, milyen reménységgel tekint a
magyar és a holland evengélikus egy
ház kapcsolatára?
Burghoorn: 1968-ban, amikor itt,
Ede-ben voltam lelkész, elsőként te
remthettünk kapcsolatot a hollan
diai gyülekezetek közül egy magyarországival, mégpedig a szekszárdi
val. Sokszor került sor kölcsönös
látogatásra. A legfontosabb az üyen

október 12.

Szebik Imre

„Nagyon fontosak az egyházak számára
a testvéri kapcsolatok”
gunk elbizonytalanodva fogadta a
zsinat határozatát a „samen op
weg”-ben való részvételről. Sokan
nem értették meg. Az egyházi napok
jó lehetőséget kínált arra, hogy meg
beszéljük ezt a kérdést.
Kérdés: Elnök úr, melyek egyháza
számára ebben az évtizedben a leg
fontosabb - teológiai, etikai, társa
dalmi, politikai - kérdések?
Burghoom: A teológiai problé
mák, mint már említettem, fontosak
az ökumenikus megbeszéléseken.
A hollandiai evangélikusok számára
fontos a zsidó-keresztyén párbeszéd
is. Sok-sok lelkiismereti gondot oko
zott, hogy a zsidó honfitársak több
sége nem térhetett vissza a náci kon
centrációs táborokból. Ezért mond
tuk a háború után: erről beszélnünk .
kell egymással, és tanulmányoznunk
kell a zsidóság és keresztyénség vi
szonyát. Külföldön is nagy érdeklő
dést tanúsítanak iránta, és sokan
fordulnak hozzánk. Teológiai aka
démiánkon néhány külföldi hallgató
is ezzel a kérdéssel foglalkozik.
Továbbá etikai területen nagyon
eleven vitákat folytatunk az eutaná
ziáról, azaz arról, hogy szabad-e
gyógyíthatatlan betegek életének
mesterséges beavatkozással véget
vetni. Korábban az abortusz kérdé
se volt előtérben, ezek olyan dolgok,
amelyekről az egyházakban is ter
mészetesen élénk vita folyik.
A legfontosabb társadalmi-politi
kai ügy azonban az utóbbi időben a
béke kérdése volt. Az álláspontok
erősen szétváltak, polarizálódtak. Ez
vonatkozott és vonatkozik ma is DélAfrikára többek között. Szintén rész■letesen tárgyaltuk, hiszen, mint tudja,
szoros történelmi kötelékek fűznek
hozzájuk. A hollandok gyarmatosí
tották először a vidéket, és leszárma
zottaik, a búrok révén ma is egyfajta
hbtíaád1(üírikaáns) a hivatalos nyelv.
Németek, finnek és hollandok végez
ték a missziót Délnyugat-Afrikában,
a mai Namíbiában. Látható tehát,
hogy milyen szorosak a kapcsolatok.
Megpróbáljuk a „fekete” namíbiai
egyházakkal fennálló testvéri kap
csolatokat még jobban kiépíteni és
elmélyíteni. Rendszeres cserelátoga
tásokat folytatunk.
Zsinatunk most nemrégiben fog
lalkozott azzal, hogy pozitívan rea
gáljunk a dél-afrikai egyházi veze
tők, mint Desmond Tutu, Alan Boe
sak és Beyers Naudé felszólítására,
azaz az ottani beruházások és gazda
sági kapcsolatok megszüntetésére,
így lehetne gazdasági nyomást gya
korolni a fehér kisebbségre. Nehéz
kérdés volt, és a zsinat először úgy
döntött, hogy semmit sem csinál.
Zsinati tanácsunk azonban most
mégis elhatározta, hogy megszünteti
az egyház dél-afrikai részesedését.
A holland evangélikus egyház részt
vett a Philips dél-afrikai beruházá
saiban.
Kérdés: Már említettük a béke
ügyét. Nagyon eltérően vélekednek
róla, a megoldásról itt, Hollandiában
is. Hogyan érvényesül az egyház sze
repe?
Burghoom : Nézetem szerint a bé
ke nemcsak fegyverek kérdése.
Mondhatjuk: el a fegyverekkel!

1986.

Húsz évvel
az Ünnepélyes Nyilatkozat után

Amikor két évtized távlatából
és az új élet ajándékát adta. S ez
visszatekintünk
a mögöttünk levő
nem kevesebbet jelent, mint azt,
útra,
méltán
mondhatjuk,
hogy
hogy Jézus Krisztus követésében
evangélikus
egyházunk
lelkészei
és
kíván szolgálni népünknek és min
gyülekezeteink
hívő
népe
magáé
den embernek.
Nem kisebb horderejű gondola nak vallotta zsinatunk ünnepélyes,
tot olvashatunk a továbbiakban. döntő jelentőségű vallomását és
Egyházunk a maga szolgálatát a nagy többségében annak szellemé
Szentírás alapján és az általános ben végezte szolgálatát. A történe
keresztyén, valamint az evangéli lem Ura igazolta a zsinati atyák
kus hitvallások szerint kívánja vé felismerését. Egyházunk akkori
gezni. Isten igéje hirdetését, s az törvényalkotó munkájával olyan
abból táplálkozó hit szeretet- külső keretet és biztos rendet adott
munkáját vállalja minden ember az evangélium szolgálatának, ame
lyet jó tartalommal lelkészeink és
javára és üdvösségére.
Mindebből következik: Evangéli híveink voltak hivatottak megtöl
kus Egyházunk vallja, hogy a törté teni. A szolgálat tartalmát azon
nelmet irányító Isten szándéka sze ban már mi nem minősíthetjük,
rint él a mai magyar valóságban, hanem egyedül az ítélő Úr. Azóta
népünk közösségében, magára is valljuk, hogy az evangéliummal
nézve kötelezőnek ismeri el álla vagyunk adósai népünknek s en
munk rendjét és érvényben levő nek hiteles megszólaltatása a kezek
törvényeit. Híveink részt vesznek prédikálásában és a szentségek kö
hazánk építő munkájában legjobb zösségében is kifejezésre jut. Meg
'
\
tudásuk és lelkiismeretük szerint. vagyok győződve arról, hogy Is
C o n ra d F e r d in a n d M e y e r:
Jeremiás igéje is így biztat: fára tentől nyert teremtésbeli adottsá
gunkhoz tartozik a népünk iránti
dozzatok a város jólétén!
A Zsinat kitekint hazánk hatá hűség, a haza szeretete. Itt jelölte
rán túli egyházi szolgálatra is, s el ki Isten szolgálatunkat. Itt vár
kötelezettnek vallja magát a né ránk a feladat, melyet más nem
pek közti feszültségek csökkenté végez el helyettünk.
Homályba ködük fel a kupola,
A különböző egyházak felelős
sére, a különböző népek azonos
fent Michelangelo töprengve ül,
közeledését
jelzi a Limai D oku
elbírálásáért
és
egyenlőségéért
ví
izmos kezében nyitott Biblia,
mentum,
amely
nemcsak hitbeli
vott
harcra
és
világunk
megmara
kis lámpa fénye lobogja körül.
dásáért, az életért vállalt szolgá közös alapot keres, de a másik fele
Mintha vendége volna, hangosan
kezet megértésére is törekszik. Egy
latra. beszél az éjfélbe valahová,
Amikor a zsinat ülésezett, senki olyan világban, ahol az államok
mintha egy földöntúli hatalom,
sem gondolhatta, hogy alig fél mil közti kapcsolat olykor hideggé vá
maid szinte mintha ember hallaná:
liós szórványegyházunk 1984-ben lik, az egyházak az ökumenikus
miként segítheti a fenti célkitűzést nyitottság és kölcsönös találkozá
JMézd, Örök Lény, nagy vonalaimat,
sok eredményeként nem estek áldo
világméretekben.
ötször formába zártalak vele,
Az Ünnepélyes Nyilatkozat ki zatul környezetük kísértésének, ha
fénylő palásttal borítottalak
,
emelten foglalkozik a többi feleke- nem az összekötő híd szolgálatát
s testet adtam neked, mint az Ige.
•
zethez való viszonyunkkal. Mélyen tudták betölteni. Ez önmagában
Napoktól mindig új napok felé
ökumenikus lelkületről tesz tanú jelzi az ökumenikus magatartás
repülsz és vad lángvihar a hajad,
ságot, amikor hangsúlyozza, hogy eredményét és Urunktól nyert áldá
festményemen választottad elé
az egy Úr és egy keresztség, vala sát. Egyházunk ebben a szolgálat
ereszkedel s irgalmas szívű vagy!
mint Isten teremtett világáért hor ban az elmúlt két évtizedben is élen
dozott közös felelősség indítja a járt s bizonnyal a jövőben is öku
Hitvány erőm ilyennek alkotott:
többi egyházban élő testvérek ke menikus nyitottságáról és elkötele
s hogy le ne győzzem művészetedet,
zének keresésére és a szolgálat egy zettségéről kíván tanúságot tenni.
gyúrj át képedre - szenvedély vagyok Két évtized alatt sokat változott
ségének munkálására. Akkor vé
gyúrj át, hogy tiszta és szabad legyek!
gezhetjük legjobban más felekeze világunk. Lehet, hogy törvényeink
Sár adta az első ember anyagát;
tekhez közeledő szolgálatunkat, egy-egy részlete is kiegészítésre
az enyém zordabb... Mester, vedd elő,
ha a magunk meggyőződését ad szorul, amint azt a szabályrende
ami itt kell: jöjjön a kalapács...
juk tovább és nyitottak vagyunk a let-alkotások is jelzik. De az alap
Szobrász-Isten, sújts! Én vagyok a kő!”
másik testvér bizonyságtétele előtt. hangot megadó, elvi teológiai felis
Ebbe a közös szolgálatba tartozik meréseink ma is az Ünnepélyes
a világméretű felelősség vállalása Nyilatkozat szellemében értelme
Fordította: Szabó Lőrinc
lakott földünkért, a holnapért és a zik jól egyházunk széles körű szólgálatát.
békés jövőért.
Éppen húsz esztendeje ülésezett
egyházunk legmagasabb rangú
testületé, törvényalkotó zsinatunk.
Az 1966. évi ülés meghatározó je
lentőségű azóta is egyházi életünk
ben. A két évtizede érvényben levő
egyházi törvényeink alaphangját
adja az az ünnepélyes nyilatkozat,
amelynek emlékezetünkbe idézése
és méltatása e néhány sor célja. Öt
gondolatot rögzítettek az akkori
zsinati atyák törvénykönyvünk
elején. Jelentőségük abban áll,
hogy elvi-teológiai-hitbeli megala
pozással egyházunk szolgálatának
ma is érvényben levő értelmezését
rögzítik.
Az első közülük azt szólaltatja
meg, mely szerint egyházunk 1966.
évi zsinata a történelem Urának ad
hálát, hogy a második világháború
után egyházunknak az újrakezdés
Lehel László

partneri, testvéri gyüldkezeti kapcso
latokban az, hogy lehetőséget kínál
az egymásról alkotott hamis képek
megszüntetésére. Európaiként és kis
egyházként sok közös problémánk
van. Együtt kell őket megoldanunk,
és egy új világ építését megpróbál
nunk. Meggyőződésem, hogy a
megoldás csak emberi kapcsolatok
révén érhető el. Örülök, hogy más
gyülekezetek és más hollandiai egy
házak is tartanak fenn üyen kapcso
latokat, és remélem, hogy a jövőben
még inkább kiépülhetnek.
Szeretném megragadni az alkal
mat, hogy dr. Káldy Zoltán püspök
nek, a Lutheránus Világszövetség el
nökének szívélyes üdvözletemet
küldjem, és jobbulást kívánjak neki.
Minden magyar barátunkat szere
tettel köszöntőm.
.
Elnök úr, köszönöm a beszélge
tést.

A sixtusi kápolnában
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EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA
A konferencia üzenetet intézett a tagegyházakhoz. Az alábbiakban részleteket
közlünk az üzenetből.
Kontinensünkön és a mi világunk
ban nincs igazi béke, és egyházaink sem
igazán egyek még. Erőszak, jogtalan
ság, környezetszennyezés és a háború
fenyegetése tölt el bennünket, és tölti el
gyermekeinket. Ahogyan Jézus Jeru
zsálemet siratta, úgy sír a mi városaink
felett is. Népeink rendkívül drága tö
megpusztító fegyverekkel fenyegetik
egymást, miközben gyermekek éhen
halnak. Nem biztos, hogy civilizációnk
egyáltalában megéri a keresztyén törté
nelem harmadik évezredének kezdetét.
Mi, akik Krisztus nevét viseljük, teljes
mértékben részesek vagyunk abban,
hogy a világ a pusztulás szélén áll.
Isten azonban, aki békességázerzökül hívott el bennünket, a megbocsátás
és a reménység, az élet és a világosság
Istene. Még nincs késő bűnbánatot tar
tani. A béke, amely magában foglalja
a világ szegényeinek az igazságát, nem
lehetetlen.
Kötelezettséget vállalunk magunk és
egyházaink nevében, hogy együttmű
ködünk mindenkivel, aki le akarja
rombolni a félelem és a bizalmatlanság
falait annak érdekében, hogy az együtt
működésben megnyilvánuló együttélés
felé haladjunk. Sok olyan emberben,
aki nem tud Krisztusról, felismerjük
Isten bölcsességét és szeretetét.
Arra is kötelezettséget vállalunk ma
gunk és egyházunk nevében, hogy min

den olyan gyakorlati javaslatot támo
gatunk, amelynek az a célkitűzése,
hogy megszűnjék a fegyverkezési ver
seny - különösen is a nukleáris fegyver
kezési verseny, amelyet hatalmas költ
ségráfordítással még a világűrre is ki
akarnak teijeszteni - , és az ellenkező
irányban történjenek lépések. Úgy
gondoljuk, hogy az atomkísérletek
folytatását és az atomfegyverek továb
bi fejlesztését semmi sem indokolhatja.
Itt az ideje, hogy felhagyjanak ezzel.
Konferenciánkon azért imádko
zunk, hogy a népek vezetői nyerjenek
bölcsességet, türelmet és bátorságot ar
ra, hogy kockázatot vállaljanak a béké
ért, és áldozatot hozzanak az igazsá
gosságért.
Arra kérjük egyházainkat, hogy tá
mogassák egy olyan ökumenikus nagy
gyűlés összehívását, amelyen a Helsin
ki Záróokmányt aláíró valamennyi ál
lamból részt vennének. Hisszük ugyan
is, hogy egy ilyen összejövetel közelebb
hozza azt a napot, amelyen a keresztyé
nek közösen fognak a békére vágyó
világhoz szólni.
Testvérek! Nyomatékosan kérünk
benneteket, ne riadjatok vissza az em
beri erőt meghaladni látszó feladatok
tól. Ne féljetek, mert Krisztus tökéletes
szeretete elűzi a félelmet! Hívunk ben
neteket, hogy járjatok együtt velünk a
reménységnek e vándorútján.

„A békeszolgálat nemcsak néhány ember ügye egyházainkban.”
A békenapok sikere

A XI. k o n f e r e n c iá já r a
készül a m ag y ar
b é k e m o z g a lo m
1987 januárjára tűzte ki az
Országos Béketanács soron
következő XI. kongresszusának
időpontját. A részletes progra
mot az OBT szeptember 23-i
ülésén ismertette Barabás Mik
lós, a mozgalom főtitkára. Mint
hangsúlyozta az elkövetkező
időszakban sem kíván az OBT
kötelező programokat előírni,
hanem számít a békeszerető
emberek aktív részvételére.
Az egyéni aktivitás fontossá
gát húzták alá a vitában felszó
lalók is. Mint többen hangsú
lyozták, ebből a szempontból is
kiemelkedő jelentőségű volt az
OBT és az MTV nyárvégi közös
vállalkozása, a békehétvége.
A békenapok említett rendez
vénye - melyen örömünkre az
egyházi békemozgalmak képvi
selői is szót kaptak - bizonyítot
ta; a közös összefogásnak ki
meríthetetlen tartalékai van
nak.
A Magyarországi Egyházak
ökumenikus Tanácsának főtit

kára, dr. Görög Tibor evangéli
kus lelkész felszólalásában
hangsúlyozta a békemunka
egyre színesebbé válását.
A magyar egyházak a maguk
sajátos eszközeivel juttatják ki
fejezésre a békevágyukat. En
nek új kifejezési formája volt az
a békevirrasztás és közös öku
menikus imádkozás a hirosima,
nagaszaki bombázás évfordu
lóján, melyen a hívők nagy lét
számban vettek részt. A főtitkár
utalt arra, hogy a nemzetközi
egyházi szerveretek is több po
zitív lépést tettek a béke ügyé
ért. (gy a KBK és más világszer
vezetek. Nemzetközi és hazai
konferenciák rendezésével is
hozzá szeretnénk járulni a béke
ügyéért, mert Istentől kapott
rendelésünk a békeszolgála
tunk - hangsúlyozta dr. Görög
Tibor lelkész, az Ökumenikus
Tanács főtitkára.
Az Országos Béketanács
ülése nyilatkozat elfogadásával
ért véget.
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H o g y a n ta lá lk o z u n k J é z u s s a l?

Cirénei Simon
Én azt hiszem, akik e soro
kat olvassátok, mindannyian
udvarias gyerekek vagytok.
Amint ezt megtanultátok, szü
léitektől és az iskolában, ut
cán, autóbuszon, szívesen
segítetek egymásnak. Igaz a
másik gondját megelőzi a
miénk, s csak'a saját munka
elvégzése után igyekeztek a
másik segítésére. Azt is bizo
nyára jónéven veszitek, ha
megjegyzik a neveiteket.
Ügyes fiú vagy, ismerem az
Édesapádat. Időnként persze
az is előfordul, hogy figyel
meztetni kell Benneteket,
„Add át a helyedet, vagy fogd
meg ezt a táskát.” Cirénei Si
mont nem kérték, kényszerí
tették, hogy segítsen Jézus
nak. Egy olyan embernek, aki
valószínű felségsértést vagy
gyilkosságot követett el, mert
az ilyeneknek jár a keresztha
lál. Bizonyára Cirénei Simon
szívében is megfordult, - egy
ilyen embernek segíteni? Még a végén én is gyanús
leszek. - Neki már úgyis mind
egy. - Különben is ö már nem
tudja ezt nekem viszonozni. Egyébként is ma nagyon so
kat dolgoztam, a hirtelen jött
meleg nyári szél nagyon elbágyasztott. - Pár pillantást ve
tek erre a szerencsétlenre és
sietek haza. - A katonák
azonban megállították és
kényszerítették, hogy a délr
utáni terveit megváltoztassa.
A parancsnak engedve,
kénytelen-kelletlen letette az
út szélére szerszámait, s az
agyongyötört ember válláról
levette a keresztet. - Pár száz
méter csupán a kivégzőhely,
aztán gyorsan haza, s igyek
szem elfelejteni ezt a kellemet
len délutánt. Csak aki Jézussal találko
zik, az nem tud felejteni. Jézus
szenvedő és mégis szelíd te
kintete ott marad mindig a mi
szemünkben és szívünkben.
Amíg Cirénei Simon a dél

A minap, amikor méregettük a Bé
csikapu téri templom oldalán, az oldal
kert falánál a helyet, ahová Sztehlo
Gábor réz domborművét tesszük, vala
ki a gyülekezet bennfentesei közül
megkérdezte, miért épp ide, erre a
templomra tesszük ezt az emléktáblát?
Valóban, miért is épp ide? Miért nem
a hatvani templomra, amit ő épített?
Vagy a nagytarcsaira, ahol parókiát
épített és az első magyar népfőiskolát
alapította? Miért nem a hűvösvölgyi
szeretetotthonra, ahol gondozta az
öregeket és nyomorék gyermekeket,
vagy a tokaji szeretetotthonra, amely
amúgy is a nevét *«8611? Vagy bárme
lyik szeretetotthonunkra, hiszen ő ren
dezte egységes szervezetté a magyaror
szági evangélikus intézményes diakóniát. Az egykori gyermekotthonok va
lamelyikére sem lehet, mert bár volt
belőlük vagy három tucat, de ezek ma
mind újjáépített lakások. Az Árnyas
úton is hiába keressük az egykori vad
regényes telepet, a hét házat, ahol az
ostrom után a Gaudiopolist létrehozta.
Miért hát éppen a Bécsikapu téren?
Hiszen ennek a gyülekezetnek nem is
volt papja! Bár nagyapja, Sztehlo And
rás, igen neves lelkésze volt ennek az
eklézsiának. Nem itt ugyan, de még
amott az egykori Dísz téri evangélikus
templomban. Nem ezért.
Sztehlo Gábor egyetemes kincse a
magyar lutherániának, s annak hatá
rain is túl egyetemes emberi szintre
emelkedik a szolgálata olyan időben,
amikor embernek lenni nem Ms vplt
könnyű, sőt nagyon kockázatos volt.
Méltó hát, hogy az egyház egyik ki
emelkedő pontján, a „hegyen épített
városban” őrizzük az emlékét. S éppen

utánt megpróbálta felejteni,,
egyre jobban megértette Jé
zus szavait. „Amit tehát sze
retnétek, hogy az emberek ve
letek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek ve
lük” Mt 7,12.
„Ha valaki utánam akar
jönni, tagadja meg magát, ve
gye fel keresztjét és kövessen
engem.” Mt 16,25.
... szeressétek ellenségei
teket, tegyetek jót azokkal,
akik gyűlölnek titeket.” Lk
6,27.
Jézusnak e néhány mon
datából is láthatjuk, hogy őt
követni felesleges erőből nem
lehet, ö nem akkor vár tőlünk
segítséget, amikor már jól ki
pihentük magunkat, hanem
akkor, amikor mi magunk is
segítséget várnánk.
„Jöjjetek énhozzám mind
nyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve, és
megnyugvást adok nektek.
Vegyétek fel az én igámat és
tanuljátok meg tőlem, hogy
szelíd vagyok és alázatos szí
vű, és megnyugvást találtok
lelketeknek.” Mt 11,28-29. Jé
zusnak csak úgy tudunk szol
gálni, segítségére lenni, ha a
saját kényelmünket, a saját
programunkat félretesszük.
Csak akkor, ha nem váloga
tunk az alkalmakban. Jézus
ugyanis, a legkisebbekkel, a
legrászorulóbbakkal azono
sítja magát. Az iskolában
azokon segíteni, akik nem
boldogulnak feladataikkal,
akiknek senki sem segít, aki
ket sokan megvetnek. Cirénei
Simon talán amikor először
hallotta a katona szavát, öszszerezzent, de később megér
tette, hogy a világ urának se
gített.
Ha egy kérés, ha egy belső
hang segítésre indít, bár min
den porcikánk tiltakozik,
mégis induljunk, mert Jézus
vár.
Szabóné Piri Zsuzsanna
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A TA N ÍTV Á N Y I É L E T
A tanítványság feltétele: meggyűlölni a bűnt és hordozni a
keresztet.
Nagyon sok keresztyént felháborít a körülötte élők bűne.
Ez a háborgás gyakran emberek ellenségévé tesz. így történ
het, hogx az idősebb nemzedék nem mindig jó szemmel szem
léli a fiatalok életét, az ifjúság pedig az idősebbek magatartá
sát. Milyen drága dolog, hogy Jézus a felsorolás végére odate
szi, még a saját lelkét is meg kell gyűlölnie annak, aki tanít
vány szeretne lenni.
Ha egyszer őszintén belenézel a telkedbe, meglátod, mind
az, amit másokban megítélsz, megvan benned is. A természe
tes, velünk született gondolkodás azonban arra indít, hogy az
ember felmentse magát, a másikra viszont haragudjon.
Mit kell tenni? Az Úr Jézus szavai nem könnyűek. Ez a
szigorúság azonban nem arra irányul, hogy ellenségként gyű
löljük a másik embert, hanem amit a saját lelkűnkben is
gyűlölni kell, azt a másikban is. Az istentelen életmódot még
családunk tagjainál sem igazolhatjuk. Nem ellenségünk a
bűnös, de nem is mentegethetjük. De nekünk is vigyáznunk
kell arra, nehogy egyetlen ponton is szégyent hozzunk tanítványságunkra. Pl. az anyagiak szeretetével.
A tanítványság alapja: a megtérés és az újjászületés. Az Úr
Jézus két példázata a toronyépítésről és a hadviselésről nem
egyszerűen azt tanítja, hogy felmérem az erőmet, alkalmassá
gomat, felkészültségemet és ha megfelelőnek találom, akkor
követem Jézust, ha kevésnek, akkor lemondok követéséről.
A felmérés eredménye csak az lehet, hogy alkalmatlan vagyok
a tanítványságra. Belátom, magam is rászorulok Krisztus
könyörülő szeretetére és kérem tőle az erőt az új élethez. Ez
nem jelent passzivitást, akaratszegénységet. De látjuk iszáko
sok, drogosok, magukat túlgyógyszerezők és más megkötözöttségekben levők életében, hogy a nagyon sokat emlegetett:
„csak akarni kell” nagyon is kevés. A Krisztusban megváltott
és újjászületett ember új természet részese lesz. Só lesz, a
lényegéhez tartozik a szelíd, alázatos, örvendező, irgalmas és
cselekvő szeretetben gazdag élet. Amíg a helyén van, amíg
életének alapja, erőinek forrása Krisztus, nem vesztheti ízét,
ha ízetlen, akkor már elszakadt Krisztustól, vagy nem is volt
az övé.
A tanítványi életnek igenis vannak feltételei: a bűn gyűlölése és a kereszt hordozása. De van biztos alapja is: a Jézus
Krisztusban megújult élet.
Bozorády Zoltán

IM Á D K O Z Z U N K
Uram, alázattal hajtok fejet előtted, mert igéd megítéli ízetlen, magam
nak való életemet. Bocsásd meg, hogy noha gyakran nem mondok
nemet a kísértének, de ítélgetem a kísértések között vergődőket. Kérlek
Uram, teremts újjá Szentlelkeddel és add a te erődet, hogy tanítványod
lehessek. Ámen.

SZTEHLO GÁBO R
Budán, élete legrövidebb, de legsúlyo
harmincas évek végén a magyar népfő
iskolái mozgalom az egyházakban és
sabb és legkiemelkedőbb tájain.
Foglaljuk keretbe azokat a súlyos
társadalmi szervekben.
Pestre került kerületi ifjúsági, majd
éveket, élete eseményeivel.
Már soproni teológus éveiben elje kórházlelkésznek. Budapest utcáin ak
gyezte magát a cselekvő diakónia élet kor koppantak először a náci csizmák
tel. A jómódú család gyermeke zseb és sötétült be az ég. De ugorjuk át a
pénzének nagyobb részét mindig kari
torzónak maradt hősies éveket, s néz
tatív, segítő, szociális célra adta. „Nem
zük előbb élete harmadik szakaszát.
menne le a falat a torkomon, ha nem
Amikor bezáródtak a segítés példát
igy tenném” - mondta szobatársának,
lan szép évei, visszajött egyházi szolgá
Laitinen Toivo finn ösztöndíjasnak.
latba. A levegőben lógván mellém kér
Vele együtt ment - csak úgy nyári útra
te magát káplánnak. Csodálatos volt
—Bethelbe is, a diakóniai munkát ta
vele dolgozni. A mélységes emberi alá
nulmányozni. Ösztöndíjasként Finnor zatnak, igénytelenségnek, lelkipásztorí
szágba ment, ahol a rendkívül szoros
prudenciának olyan fokát láttam nála,
testvéri közösség, a „körttiek” révén amit még soha senkinél. Akkor még
népfőiskolák sorát tanulmányozta, s nem ismerték ezt a fogalmat: empátia,
érlelődött benne az elhatározás, ezt ott ő már gyakorolta.
hon is meg kell valósítani.
Egy idő után megbízást kapott az
intézményes egyházi diakóniai munka
Előbb azonban gyülekezetszervező
munka következett, szinte elögyakorösszefogására, s egyben a budai szere
latként az elkövetkezőkre. Hatvanban
tetotthonok vezetésére. Hosszú évekig
szervezte meg széles szórványterületen ebben a munkában állt.
a gyülekezetét s építette meg a gyönyö
Családja közben kiment Svájcba. Ö
rű kis ékszertemplomot és parókiát.
maradt. Tudta azt, amit a német nyelv
Már ehhez is segítséget kapott a finn
szerkezete kifejez: a „Heimat”-nak
egyháztól.
nincs többes száma. Közben itthon
számtalan gáncsoskodás, meg nem ér
Aztán Nagytarcsára került, ahol
templom már volt, de a parókiát ő épít tés, részvétlenség érte. „Arccal a szen
vedők felé” élt. Egyszer kiment a csa
tette meg. Az érlelt gondolat itt testet
ládját meglátogatni. Kint a megfáradt
öltött. Látva a magyar parasztság
anyagi és szellemi helyzetét megszer embert súlyos infarktus érte. Talpra
vezte az első magyar népfőiskolát. En
állították, de haza már nem utazhatott.
nek a három épületes telepnek egyik
Egyedüli vigasza felesége volt, Lehel
Ilona, és a két gyermeke. Ismét prédi
házát finn egyházi turisták adták össze,
kálni kezdett. Őrzöm prédikációinak
alapjaiban az első finnugor lelkészgyű
hátrahagyott kötetét. Sugárzó hit
lés tagjai. Innen rajzott szét akkor a

mindahány. És ismét szervezett, szerve
zett. Magyar özvegy papnéknak, meg
fáradt szolgatársaknak nyaraltatási
akciókat, amihez a fedezetet a finn
papnék biztosították.
Most pedig kapcsoljunk vissza élete
derekára, arra a néhány évére, ami mi
att voltaképpen az emlék-domborművet kapta. „A gyermekmentő Sztehlo
Gábor.” Az ő örök jelene, amit nem
érhetett meg! Míg náci és nyilas csiz
mák elől kellett bujkálni, három tucat
rejtett otthonban 2000 gyermeket men
tett meg úgy, hogy egy se veszett el.
Üldözöttek és üldözöttek gyermekei,
néhány rejtegetett szülő, akik Dunába
lövetés elől szöktek hozzá, frissen szülőtlenné lett gyermekek, s akiknek fél
ve, remegve kellett bujkálnia; nála
mind otthonra talált, pedig azt sem
tudta, honnan lesz holnap az otthon!
De csinálta, mert a lelkiismerete dik
tálta, s erőssé tette minden kockázattal
szemben, mert ezt szívta magába Finn
országban és egész élete során: segíteni
az emberen, mert neki olyan Ura van,
aki életet akar.
Amikor lassan lecsökkentek körülöt
te a mentett gyermekek, mert néha elő
kerültek a szülők, vagy rokonok, a megmaradtakkal nevelőtelepet szervezett,
hogy az életbe indítsa a nála maradtakat: Gaudiopolisnak nevezték, az Öröm
Városának akkor, amikor még a szülők
elvesztése mérhetetlenül fájt, s az utcá
kon még holtak hevertek. Nevelő érveit
és módszereit ma is kutatják. Pedig csak
szét kell bontani, ki kell teríteni a hitnek
ezt a termékét: szeretni kell az embert,
az életet s haszonkulcs méregetése nél
kül adni és adni azt, amit ő kapott.
Korén Emil
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LEGek könyve
Az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó
kiadványa, a LEGek könyve újdon
ság is, hasznos olvasmány is. Kerüli
a furcsaságokat, az értelmetlen szenzációhajhászó rekordok felvonulta
tását, bizonyítva, hogy ezek nélkül
is lehet érdekes, olvasmányos iro
dalmat kézbeadni. A külföldi vonat
kozások mellett főleg magyar
anyagra épít, a „leg”-eket illetően is,
és ezek forrását tekintve is. Egyfajta
kisebb enciklopédikus ismeretanya
got ad azoknak, akik többször is
figyelmesen tanulmányozzák. - Jónéhány olyan adatot is említ a
könyv, mely vallással és egyházzal
kapcsolatos. Ezeket most külön ki
emeljük a kötetből. Megtudjuk,
hogy:
- A világ legkisebb területű ön
álló állama a Vatikán. Mindössze 24
hektár a területe s Róma városának
belterületén van.
- A legértékesebb magyar bélyeg
az ún. fordított Madonna, amely
nek értékét az 1984-es Magyar Bé
lyegek Árjegyzéke használatlan ál
lapotban 140 ezer Ft-ra taksálja. Az
1920-as években kibocsátott 5000
korona névértékű bélyeg egy téve
désnek köszönheti értékét: a díszes
keretbe a nyomás korai fázisában
fordítva, fejjel lefelé nyomták a
Gyermekét tartó Madonnát.
- A világ legkisebb nyomtatott
Bibliája egy angol nyomdából szár
mazik. A 878 oldalas könyvecske
4,5 x 3 cm formátumú, vastagsága
2 cm, és mindössze 20 gr-t nyom.
- Á világ legnagyobb Bibliáját egy
magyar származású Los Angeles-i
asztalos, Vajnay Lajos készítette. Az
írást leheletvékony falapokra véste.
A könyv 2,5 m vastag, 3 m magas,
1 m széles és 8048 oldalnyi. A 2 évig
készült könyv súlya 547 kg.
- A legelső magyar bibliafordítás
ra való utalás már a XIV. század
elejéről fennmaradt, de a legrégibb
megmaradt - nem teljes - az ún.
Huszita Biblia fordítás.
- A legelső teljes magyar bibliafordítás Károlyi Gáspár református
esperes nevéhez fűződik. A könyv
1590-ben Vizsolyban jelent meg.
A háromszázadik évfordulón a ma
gyar protestáns egyháza nagy alak
jának emlékére Görjczpp felavatják
károlyi Gáspár szobrát. Ä Vizsolyt
Biblia hasonmása legutóbb 1980ban jelent meg a Helikon Kiadónál,
díszes hasonmás kiadásban.
- A legkorábbi magyar drámák
szerzője Sztáray Mihály magyar re
formátor.
- A legrégibb magyar egyetem a
pécsi. Nagy Lajos király alapította
az V. Orbán pápa által 1367-ben
kiadott bulla engedélye nyomán. Az első magyar egyetem falaira az
1970-es években bukkantak a régé
szek a pécsi székesegyház közelében,
a belső Várfalon belül.
- A legértékesebb evangélium
anyagilag 7 400 000 fontot ér, leg
alábbis ennyiért kelt el Londonban,
a 42 oldalas, XII. sz.-ból származó
irat.
- A legelső magyar filmmondat
1929 decemberében hangzott el az
akkori Fórum, ma Puskin moziban,
Kertész Mihály az Egyesült Álla
mokban forgatott „Noé bárkája” c.
filmben.
- Magyarország legnagyobb ha
rangja a szegedi dóm nyolc és fél
tonnás harangja, amely 1927-ben
készült el és csak a nagy egyházi
ünnepeken, valamint az 1879. már
cius 12-i szegedi árvíz évfordulóján
szólaltatják meg.
- A legsúlyosabb harang a vilá
gon a Kolokol cár nevű, amelyet
1735-ben Moszkvában öntöttek. A legsúlyosabb - ma is működő
harang - a kölni katedrális délnyu
gati tornyában lévő Péter-harang,
melynek súlya 2,5 tonna, átmérője
3,4 méter.
- A Himnusz legelőször nyilváno
san 1844. aug. 10-én hangzott fel,
amikor az óbudai hajógyárban vízre
bocsátották a Széchenyi-gőzöst.
- A legterjedelmesebb magyar
kódex az Erdy-kódex, más néven a
Nagyszombati-kódex. Ezt a törté
net- és prédikációgyűjteményt való
színűleg a Karthauzi Névtelen írta,
illetve másolta 1526 körül.
- A legdrágább nyomtatott
könyvként a 21 ismert és teljes Gutenberg-bibliának azt a példányát
tartják számon, amelyért 1978-ban
New Yorkban a Texasi Egyetem 2,4
millió dollárt fizetett.
- A legrégibb magyar nyelvű
könyv a XV. századból származó,
kézzel írt Jókai-kódex. Ebben ma
radt fenn a Ferenc-legenda, Assisi
Ferenc csodás élete. 1925-ben a Jókai-centenárium alkalmából nevez
ték el £ korábbi Ehrenfeld-kódexről
Jókai-kódexre.
- A világon a legtöbb nyelvre le
fordított könyv a Biblia. Az UNES
CO Párizsban kiadott katalógusa

szerint 286 nyelvre van lefordítva,
(megjegyzésünk: a Biblia teljesen
vagy részleteiben összesen több mint
1400 nyelvre és nyelvjárásra van le
fordítva. Az UNESCO statisztika
bizonyára csak a teljes Biblia fordí
tásaira utal)
- Az első magyar verses nyelvem
lék az ómagyar Mária-siralom,
amely az 1300-as évek elején íródott.
A hollandiai Leuvenből 1982-ben
kapta vissza Magyarország. Ma az
Országos Széchenyi Könyvtárban
őrzik.
- A legrégibb eredeti szórvány
nyelvemlékünk a Tihanyi Apátság
Alapítólevele, 1055-ből.
- A legrégibb, összefüggő nyelv
emlékünk a prózában írt magyar
nyelvű Halotti Beszéd és a hozzátar
tozó Könyörgés, a XIII. századból.
- A legelső magyar nyelvtan
könyvet Sylvester János protestáns
tudós és prédikátor írta, latin nyel
ven 1539-ben. Büszkén vallva, hogy
a magyar nyelv rendszere egyenran
gú „a szent nyelvekével”, a latinnal,
göröggel és héberrel.
- Európa legnagyobb templomi
orgonája Passauban a Szent István
dómban található. 208 regisztere és
16 000 sípja van.
- A világ legrégibb, ma is műkö
dő orgonáját 1390-ben építették, és
a svájci Sionban szólaltatják meg.
- Á legrégibb, ma is használatban
lévő orgona hazánkban a soproni
Szent György templom orgonája,
1633-ban készítették.
- A legnagyobb magyarországi
orgona a szegedi Fogadalmi templo
mé. Csaknem 10 ezer sípja van,
1930-ban épült.
- A statisztika legelső hazai tudo
mányos művelője Bél Mátyás volt,
1694—1749 között élt. (A könyv nem
említi, hogy Bél Mátyás pozsonyi
evangélikus lelkész és tanár volt.)
- Ä legrégibb magyar szavak a
Tihanyi Apátság Alapítólevelében
maradtak fenn.
- A legelső magyarországi szín
házat ún. iskolaszínház formájában
a piaristák pesti rendháza alapította
1719-ben.
- Magyarország
legnagyobb
.temploma az esztergomi főszékes
egyház. Olasz stílusban építették
1822 és 1856 között. Hossza 107 m,
legnagyobb szélessége 48 m, magas
sága 100 m.
- A világ legnagyobb keresztyén
temploma a római Szedt Péter Bazi
lika.
- A világ legmagasabb templomtornya az NSZK-beli Ulm-i evangé
likus székesegyház 161 m magas
nyugati tornya.
- A legelső magyar nyelvű újság
Magyar Hírmondó címen 1780. ja
nuár 1-én jelent meg. Legelső főszer
kesztője Rát Mátyás, a hazai újság
írás úttörője volt. (Jegyezzük meg
kiegészítőleg itt is, hogy Rát Mátyás
evangélikus lelkész volt, előbb Po
zsonyban, majd Győrött.)
- A világ legrégibb ismert városa
a palesztinai Jerikó.
Mivel a kötet szerkesztői Olvasóit
újabb „leg”-ek kutatására és találá
sára ösztönzik, ennek jegyében em
lítsünk meg még néhány olyan
„leg”-et, amely a könyvben nem sze
repel; de számunkra érdekesek:
- A világ legkisebb temploma Izland egyik kis szigetén van, mind
össze 4 ember fér el benne. A X.
századból való, menekülő rabszol
gák építették, és azért ilyen kicsire,
hogy viking uraiknak ne tűnjön fel
az épület. Ma az evangélikus egyház
tulajdona.
- 1970-ben használtak először
komputert a bibliakutatók a beoruni
,vVetus Latina Intézet”-ben, a görög
Újszövetség kritikai kiadásához.
- Afrika lesz a 2000-ik évre az a
kontinens, ahol majd a legtöbb ke
resztyén él.
- A Biblia elnevezést, mely így a
Bibliában nem fordul elő, először
Chrysostomus egyházatya adta a
Szentirásnak az 5. században, a kife
jezés „könyvek”-et jelent.
- Á Biblia középső fejezete a 118.
Zsoltár. Középső verse ennek 8. ver
se: „Jobb az Úrban bízni, mint em
berekben reménykedni”.
- A Biblia leghosszabb könyve Je
remiás próféta könyve.
- A Biblia legrövidebb könyve Já
nos apostol második levele.
A Biblia leghosszabb verse Esz
ter könyvének 8. verse.
- A Biblia legrövidebb verse a Já
nos evangéliuma 11. fejezete 35. ver
se.
'
- A bibliafordítók közül többen
mondják, hogy legnehezebb volt a
Bibliát eszkimó nyelvre lefordítani.
„Olyan nehéz ez, mintha valaki szájharmonikán akarná eljátszani Bee
thoven V. Szimfóniáját.” Utalás ez
az eszkimó nyelv kevés szókincsére.
Győr Sándor
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1986. OKTÓBER 19.
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
21. VASÁRNAP

H a n e m v a g y u n k g y e n g é k , a k k o r K ris z tu s n e m tu d 
ja m e g m u ta tn i ra jtu n k a z ő e r e jé t. H a a m a g u n k
e r e jé v e l is e lle n á llh a tn á n k a z e lle n s é g n e k , a k k o r
a m ié n k v o ln a a d ic s ő s é g , n e m a K ris z tu s é . D e ta 
p a s z ta la tb ó l tu d ju k , h o g y k é p te le n e k v a g y u n k m a 
g u n k o n s e g íte n i, h a n e m Is te n n e k k e ll a z t te n n ie .
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Sztehlo ünnepségek Budavárban és N agy tárcsán

Nagy Gyula püspök
az NSZK-ban

0

„Növekvő egyház vagyunk”
mint már hírül adtuk szeptember 28. és október 5. között a Magyar. országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának meghívására Ting
püspöknek a Kínai Keresztyén Tanács elnökének vezetésével 4 tagú
küldöttség látogatott hazánkba. A kínai protestáns küldöttség találkozott
a MEÖT Vezetőségével és megismerkedett a tagegyházak életével.

A

a

A vendégek a Teológiai Akadémia udvarán. Középen Nagy püspök, tőle balra Ting
püspök, jobbra Shen-Ji Fan

Az október 3-i napot a vendégek
egyházunk életének megismerésé
vel töltötték. A kínai egyházi dele
gáció dr. K. H. Ting püspök veze
tésével először dr. Nagy Gyula
püspök hivatalában tett látogatást
és megbeszélést folytatott a két
egyház szolgálatáról a mai Kíná
ban és Magyarországon.
, Ezután a Teológiai Akadémiát
keresték föl, ahol dr. Cserháti Sán
dor dékán, a tanári kar tagjai és a
hallgatók szeniora fogadták meleg
szeretettel a vendégeket. A dékán
beszámolt az Akadémia életéről, a
hallgatók létszámáról, összetételé
ről, majd arról, hogy hogyan fo
lyik az oktatói-nevelői munka.
Különös figyelemmel hallgatták a
levelező tanfolyamról, valamint
lelkésztovábbképzésről és -találko
zókról elmondottakat.
Ting püspök és kísérete kérdése
ket tett föl egyházunk teológiájára
vonatkozóan. A dékán röviden tá
jékoztatta őt egyházunknak teoló
giánkban kifejezésre jutó felisme
réseiről. A dékán bevezetőjét köve
tő számos kérdés mutatta az egy
házunk útja és szolgálata iránti
nagyfokú érdeklődést.
A megbeszélés után megtekin
tették az Akadémiát, a Lutherszobrot és a zuglói evangélikus
templomot.
ökumenikus istentisztelet a Deák
téren
Este hat órakor ökumenikus gyüle
kezet előtt hirdette Ting püspök
Isten igéjét Lukács 9,12-17 alapján.
A püspök kifejezte örömét, hogy
találkozhatott az ökumenikus gyü
lekezettel. Mint mondotta, Jézus
Krisztus feltámadása bizonyíték

O k tó b e r 19.
- E N S Z -v a s á rn a p
A Keresztyén Békekonferen
cia vezetői kérik a tagegyháza
kat, hogy az idei Nemzetközi
Békeévben ezen a vasárnapon
emlékezzenek meg az Egyesült
Nemzetek szolgálatáról. A Ke
resztyén Békekonferencia a tag
egyházakkal együtt fontos fel
adatának tekinti az ENSZ cél
kitűzéseinek támogatását a bé
kéért való imádsággal, a békére
neveléssel és a kilátástalanság
érzésének leküzdésével, azzal,
hogy „reménység híján is re
ménységgel higgyünk” (Rm
4,18).

arra, hogy Isten megőrzi és átfor
málja az életet. A kínai egyháznak
az utóbbi 30-40 évben is meg kellett
tanulnia, hogy lehet reménykedni,
megtapasztalhatta Isten megújító
szeretetét. Ting püspök hangsú
lyozta, hogy a kínai keresztyén egy
ház növekvő egyház napjainkban.
Azért imádkozunk, hogy Isten fo
lyamatosan áldja meg a magyar és
a kínai egyházat - fejezte be Ting
püspök igehirdetését.
A Kínai'Egyházak Tanácsának
köszöntését^ Shen-Ji Fan lelkész
adta át. Majd beszámolt a kínai
keresztyénség életéről. Elmondot
ta, hogy a protestáns keresztyén
ség 100 éve létezik Kínában. Kína
óriási társadalmi változásokon
ment át, s bár 1966. és 1976. között
a kulturális forradalom idején so
kat sérült az egyházak élete, mégis
a jövőre nézve nagy reménységgel
vannak. Ma Kína a vallásszabad
ság légkörében él. Ennek bizony
ságául tett említést arról, hogy
1979-ben nyitották meg az első
templomot, napjainkig mintegy
4000 megnyitására került sor.
A sanghaji lelkész elmondotta,
hogy kétmilliónál több Bibliát ad
tak el, a Keresztyén Egyházak Ta
nácsa 700 000 példányban új éne
keskönyvet adott ki, valamint
szólt arról, hogy ötszázan folytat
nak teológiai tanulmányokat. Az
időközben felmerülő, megoldandó
gondok ellenére a perspektívák bá
torítóak Kínában - fejezte be is
mertetőjét Shen-Ji Fan lelkész.
Mindkét szolgálatot nagy ér
deklődéssel hallgatta a templomot
megtöltő gyülekezet, amelyben ott
•voltak a Budapesten tartózkodó
észak-amerikai és svéd evangélikus
egyházi delegációk tagjai is.
Dr. Tóth Károly református püs
pök, a MEÖT. ügyvezető alelnöke
meleg szavakkal köszöntötte és
mutatta be a kínai vendégeket. Dr.
Nagy Gyula püspök zárszavában
utalt arra, hogy egy éve négy ma
gyar járt Kínában,, akik tanúsít
hatják, hogy a kínai keresztyének
élete tele van reménységgel. Hálá
sak vagyuük, hogy eljöttek hoz
zánk. Tudjuk, hogy voltak nehéz
időszakok, de ma reménységgel te
kintünk a jövőbe - fejezte be hoz
zászólását Nagy püspök, majd
kérte őket a magyar egyházak test
véri köszöntésének átadására.
A kezdő oltári szolgálatot
dr. Hafenscher Károly igazgató
lelkész végezte, a befejező imádsá
got és áldást Szakács József, a Sza
badegyházak Tanácsának elnöke
mondta. Lutheránia énekkarunk
művészi számokkal szolgált az em
lékezetes istentisztelet során.

LUTHER

„A szeretet soha el nem múlik"

Dr. Hans von Keler württem bergi evangélikus püspök meg
hívásának eleget téve dr. Nagy
Gyula
püspök
feleségével
együtt október 15. és 20. között
látogatást tesz a W ürttem bergi
Evangélikus Tartom ányi Egy
házban. A látogatás során
megbeszélést folytat a vendég
látó egyház vezetőivel a két
egyház kapcsolatairól és mai
szolgálatáról.

BUDAVÁR
Ünnepélyes napja volt a buda
vári gyülekezetnek szept. 28-án.
Ünnepélyes, mert ekkor avatta lel
késszé dr. Nagy Gyula püspök
Csepregi Erzsébetet, akit a sárszentlőrinci gyülekezet hívott meg
lelkészének édesapja, Csepregi Bé
la örökébe.
Ünnepélyes abban is, hogy
ugyanezen alkalommal leplezték le
Sztehlo Gábor lelkész emléktáblá
ját, egy művészi réz domborművet,
amelyet az ostrom alatt, negyven
évvel ezelőtt megmentett s akkor
üldözött gyermekek állítottak fel a
templom külső falára, s ajándé
kozták meg nemcsak Sztehlo Gá
bor emlékét, de a budavári gyüle- .
kezetet is a Vigh Tamás szobrászművész által alkotott művészi al
kotással.
A két eseményt bölcs, szeretettel
és gondos, iránymutató szavakkal
kapcsolta egybe a püspök igehir
detésében, amit a templomot zsú
folásig megtöltő gyülekezet előtt
mondott el. Ján 5,12-13 alapján a
szeretetnek arról az erejéről, amely
az egyházban összefog egykor
szolgált és ma szolgálatba álló ige
hirdetőket s például állította a lel
készt, akire emlékezünk, a most
szolgálatba induló szolgatársnak.
Ennek a cselekvésbe torkolló sze
retetnek a forrása Jézus. Őreá néz
ve és benne erőt merítve tudunk
helyt állni feladataink között. És
szolgálatunknak mértéke is O, aki
életét adta barátaiért. Sztehlo Gá
bor is ilyen önzetlen szeretetben
osztotta szét élete kockáztatásával

„Erősítsd meg Istenünk..

Lelkésziktatás
Csővárott
A Bécsikapu téri templom falán elhelyezett Sztehlo-dombormü.
Vigh Tamás szobrászművész alkotása. Leleplezése 1986. szeptember 28-án.
Dr. Nagy Gyula püspök és dr. Koren Emil ny. esperes társaságában a megmentettek
egy csoportja a leleplezés után.

azok között önmagát, akik rászo
rultak és tőle várták életük legsú
lyosabb kockázatában a megmen
tést, a támaszt és erőt. Mind meg
kapták, egy sem veszett el. Mert
amikor ráborult országunkra a sö
tétség, Sztehlo Gábor ismerte és
terjesztette a rábízottak között a
fényt, sőt a derűt és örömöt. Ezért
legyen példa a szolgálatba induló
nak az, hogy odaadó élettel a szol
gálat tüzében másokért égve töltse
be a hivatást, amely rábízatott.
Az ünnepi együttlét közgyűlés
sel folytatódott, ahol a püspök kö
szöntötte az egybegyűlteket, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal képvise
letében megjelent Bai László fő-

L e lk is e g é ly - s z o lg á la t
Evangélikus Országos Egyházunk
lelki segély szolgálata az alkoholizmus
rabságából szabadulni vágyók segítésé
re csendesnapokat tart Tápiószelén az
evangélikus parókián (Rákóczi út 7.)
1986. október 20-24. között. Eddig az
ilyen típusú konferenciákat Foton tar
tottuk, de az ottani építkezés miatt
most kénytelenek vagyunk helyet vál
toztatni. Erre az alkalomra szeretettel
hívjuk mindazokat a megromlott csalá
di életük miatt vergődő, kallódó, kü
lönféle szenvedélyekben és megkötözöttségekben élő testvéreinket, akik lel
ki és fizikai életük megújulására vágy

Istennek van hatalma általunk el
nem képzelhető módon is beavatkozni
életünkbe. A Ő lehetőségei sokszor egé
szen mások. Ő Isten. Már Ezsaiásnál
olvassuk: „nem az én gondolataim a ti
gondolataitok, és nem a ti utaitok az én
utaim.” (55,8) Az Istenre, Krisztusra
hangolt élet időben megkapja a jelzést,
a vezetést akár álomban, .angyali jele
nésben, csendes meditációban, vagy el
mélyült imádkozásban. Isten mindent
fel tud használni intésünkre, segíté
sünkre, vezetésünkre, vagy éppen arra,
hogy félreérthetetlen eszközzé legyünk
mások életében.
Pál itt, mint életében oly sokszor,
megtapasztalja Isten hűségét, szavahi
hetőségét. Ajándékba kapja a hajó va
lamennyi utasát. De ez az előállott új
helyzet nem teszi elbizakodottá. Nem
él vissza előnyössé vált helyzetével.
Nem a sértődött beszél belőle. Hogy is
tehetne ilyesmit, amikor világos az üze
net: ami történt, ill. ami történni fog:
ajándék, vagyis nem az ő diplomáciájá
nak eredménye. Ajándék, amiért nem
ő dolgozott meg, nem ő érdemelte ki.
Miért tudta Isten Pált használni?
A 25. versben Pálnak egy nagyon lé
nyeges kijelentését, ha úgy tetszik bi
zonyságtételét olvassuk: „En hiszek az

nak. A program hétfő délután kez
dődik és pénteken délutánig tart.
A korábbi évek gyakorlatához ha
sonlóan azt kérjük a gyülekezetek
től, hogy a részvételi díj vállalásával
legyenek a részvevők segítségére,
ugyancsak kérjük a lelkészeket,
hogy segítsék a részvevőket a csen
deshétre és a visszautazásnál kísé
rettel is. A szolgálat céljára küldött
adományokból esetenként tudunk
segítséget adni. Ezúton köszönjük
az eddig érkezett adományokat, s
kérjük testvéreinket, hogy továbbra
is támogassák szolgálatunkat.

így kezdődött
az európai
keresztyénség
- hol tart ma?

osztályvezetőt és Fűzfa Imre főta
nácsost. Az egyház vezetőit, élű
kön dr. Fekete Zoltán országos fel
ügyelővel, minden vendéget köz
tük Csepregi Bélát, továbbá a
Sztehlo család jelenvolt rokonsá
gát, s nem utolsósorban azokat az
egykor megmentett „gyermeke
ket”, akik ma is hálával emlékez
nek Sztehlo Gáborra.
Ezen az együttléten az ünnepi
megemlékezést Bozóky Éva írónő,
Sztehlo Gábor egykori naplójának
sajtó alá rendezője tartotta, keres
vén a „csoda” titkát, Sztehlo Gá
bor élete rejtelmének megoldását,
amit abban a mérhetetlen lelemé
nyes szeretetben jelölt meg, amely
őt annak idején eltöltötte. A meg
mentett „gyermekek” nevében
Weingruber Éva mondott meleg
szavakat „Gábor bácsiról”, mind
nyájuk egykori apjáról és nevelőjé
ről. Utána a gyülekezet kivonult a
templom oldalfalán elhelyezett
emléktáblához, ahol dr. Nagy
Gyula püspök, Csizmazia Sándor
diakóniai igazgató és dr. Koren
Emil leleplezték a domborművet és
elhelyezték az emlékezés és hála
koszorúit. Az egykori „Sztehlo
gyermekek”, akik azóta is össze
összejönnek Koren Emiléknél,
még sokáig elbeszélgettek, ezúttal
külföldről is hazajött társaikkal.
K.

(Folytatás a 2. oldalon)

Utas, akinek Isten
ajándékba adta
mindazokat, akik vele
hajóztak

Csel 27,23-44
Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem
megmondta. Ez volt Pál életének egyik
titka és ez minden igaz keresztyéné.
Hiiyii annak az isteni beszédnek, amely
a Názáreti Jézusról azt mondja, hogy
ő az Isten küldötte, aki Isten akaratát
elmondani jött közénk. Istennek pedig
- tudjuk - az az akarata, hogy minden
ember üdvösségre jusson. „Á hit hal
lásból van, a hallás pedig Krisztus be
széde által.” - Csodák ma is ott történ
nek, ahol emberek feltétel nélkül hisz
nek az Isten beszédének, ami a Biblia
formájában birtokunkban, előttünk
van, ami szüntelen hangzik templo

mainkban és különféle alkalmainkon.
Vajon becsüljük-e eléggé, olvassuk-e,
hallgatjuk-e? De az is igaz, „hogy nem
mindenki engedelmeskedett az evangé
liumnak, ahogyan Ezsaiás mondja: Ki
hitt a mi beszédünknek?”
Még egy mozzanatra érdemes ügyel
ni: még nem menekültek meg, emberi
leg még sok minden közbejöhet, de Pál
egyetlen pillanatra sem kételkedik
megmenekülésükben. Valami megma
gyarázhatatlan nyugalom árad belőle,
ami már korábban is megmutatkozott,
ami a veszély közeledtével egyre csak
fokozódott benne, ami végül is átra

Csővár temploma

A Cserhát megragadó dombjai
ölelik magukhoz azt a két falut,
ahol a csővári és penci evangéliku
sok élnek. S az egyik domb tetején
álló várrom régi korokról őriz em
lékeket. Itt él az az 1100 evangéli
kus - több, mint három évszáza
dos múlttal a hátuk mögött -, akik
lelkészt iktattak és lelkészi munka
társra kérték az áldást szeptember
7-én délután.
Keveházi László esperes Tamássy Zoltánt iktatta be hivatalába.
Ä fiatal lelkész 1961. június 30-án
született Szegeden. 1984-ben vég
zett a Teológiai Akadémián és
1984. szeptember 1-től segédlel
készként szolgált Csővárott és
Pencen. Az iktató istentiszteleten
az oltár előtt mellette állt a házas
társa is, Molnár Éva, aki Békéscsa
bán született 1962. március 19-én.
(Folytatás a 4. oldalon)

gadt a hajón utazók egész társaságára.
Nyugalmát és bizonyosságát bizonyára
csak fokozta Istennek az a korábbi ígé
rete, hogy neki Rómába kell megérkez
nie. Tűzön, vizen, hajótörésen, egyéb
veszedelmen keresztül, de Róma a vég
állomás. A útközben keletkező veszé
lyes, kilátástalan helyzetek csak az Is
ten nagy voltát domborítják ki: 0 cse
lekszik értünk, az Ő kezében van a dol
gok intézése. A mi dolgunk az erőgyűj
tés, hogy „kibíijuk” a célig. Miben áll
ez az erőgyűjtés? Hálaadás, kenyér
megtörése és evés. - Túl a történeten
mire gondolsz, amikor ezt hallod, vagy
olvasod? - Jézussal elkezdődött és az
óta újra meg újra visszatérd motívum:
Jézus vette a kenyeret, hálát adott,
megtörte, nekik adta. Pál ugyanezt tet
te mind a Koríntusi levél tanúsága sze
rint, mind itt történetünkben. Az első
gyülekezet hasonló módon: „kitartóan
részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és
az imádkozásban.” Azóta is ezt hallja
és gyakorolja Isten népe úrvacsorák
alkalmával. Azért, hogy ereje legyen
mindenen keresztül a célba érésig. Nem
Rómába, hanem a megígért mennyei
Jeruzsálembe!
Lábossá Lajos

Evangélikus Élet 1986. október 12.
ISTENTISZTELETI REND

»Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy
mit kíván tőled az ÚR! Azt, hogy élj törvény szerint,
törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szem
ben” (Mik 6 ,8 )
VASÁRNAP - „Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR,
ezért örvendezünk.” - Zsolt 126,3 (Ef 1,11 - Mk
10,2-9 - Zsolt 119,65-72) Urunk, Istenünk! Napról
napra a te kegyelmedből és irgalmadból élünk. Felho
zod napodat jókra és gonoszokra. Tele van életünk
gondviselő szereteted számtalan jelével: mindennel
megajándékozol, ami szükséges életünkhöz. Értünk
adtad a Legnagyobbat, a Legkedvesebbet is. Ő a te
irgalmad legnagyobb ajándéka. Őérte, Jézus Krisztu
sért lehetünk a te szeretett gyermekeid és általa vagy
te a mi mennyei Atyánk. Éz a mi békességünk és
örömünk. Ámen.
HÉTFŐ - „Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy
ne vétkezzek nyelvemmel.” - Zsolt 39,2 (Ef 4,29 2Kor 3,3—
9 - Gál 1,6-10) Uram! Ez a legnehezebb!
Nyelvemet féken tartani nem is tudom egyedül; pedig
sokszor elhatároztam, lassú leszek a szólásra, ha in
dulatok vesznek erőt rajtam. Sokszor megszégyenül
tem már, mert nem tudtam megfékezni indulataimat
és szavaimat. Jöjj, segíts rajtam, hogy sohase rombol
janak, de mindig építsenek, hogy sohase haragítsa
nak, de mindig bekítsenek, hogy sohase átkozzanak,
de mindig áldást jelentsenek szavaim. Add, hogy eb
ben is követni tudjalak téged. Amen.
KEDD - „Müy nagyok alkotásaid, Uram! Igen mé
lyek gondolataid!” - Zsolt 92,6 (Ef 3,18-19 - Kol
3,18—25 - Gál 1,11-24) „Parányi csillag ez a föld
Nagy kozmoszodban, Isten. Lényed teret, időt betölt,
Kívüled semmi nincsen. Mit kezdesz, minden célba
visz. Nagyságod nőttön nő ma is Az ámulók szemé
ben.” Ámen. (489. ének 1. v.)
SZERDA - „Isten megőrzi híveinek életét.” - Zsolt
97,10 (Jel 3,10 - Mai 2,13-16 - Gál 2,1-10) Uram!
Megnyugtat és békességgel tölt el szavad. Szükségem
is van rá, mert olyan gyakran aggódom szeretteimért,

magamért, de még egyházadért is. Ilyenkor nagyobb
nak látom mindig a veszedelmeket a te szeretetednél
és ígéreteidnél. Ne engedd, hogy az aggódás megölje
szivemben a hűséged iránti bizalmat. Ne engedd,
hogy a félelem gúzsba kössön, megbénítson. Add,
hogy igédnek hinni tudjak, és így éljem gyermekeid
felelős, küzdelemre kész, benned megbékélt életét.
Ámen.
CSÜTÖRTÖK - „Uram, tégy jót velem nevedért! Jósá
gos szereteteddel ments meg engem!” - Zsolt 109,21
(2Jn 3 - lTim 3,1-13 - Gál 2,11-21) „Egyedüli remé
nyem Ó, Isten csak te vagy. Jövel és nézz meg engem,
Magamra ó ne hagyj. Ne légy tőlem oly távol, Kö
nyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj! - Ha ä
nehéz időkben Elcsügged a szivem, Vigasztalást igéd
ben, Uram, te adj nekem! Ha kétség közt hányódom
És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!”
Ámen. (Ref. ék. 276. ének í-2. v.)
PÉNTEK! - „Senki se csüggedjen el!” - lSám 17,32
(Zsid 6,18-19 - lTim 5,4-8 - Gál 3,1-5) Uram!
A Góliáttal vívni induló Dávidtól kezdve, apostolo
kon, reformátorokon át egészen a mai napig sokan
megtapasztalták már, hogy nem kell félnie annak,
akinek te vagy támasza és megtartója. Az én szívemen
is csak akkor vesz erőt a csüggedés, ha elfeledkezem
rólad. Ezért köszönöm újra hangzó biztatásodat, s
tudom, hogy Jézus Krisztus által legyőzöd félelmein
ket és beteljesíted reménységeinket. Ebben a hitben
segíts élnem és halnom. Amen.
SZOMBAT - „Az Úr mindenkinek megfizet a maga
igazsága és hűsége szerint.” - lSám 26,23 (Zsid 6,10
- lKor 7,29-31 - Gál 3,6-14) Uram! Csak ezt ne! Mi
lenne velem, ha valóban így fizetnél nekem? Mi lenne
velem, ha szentséged és fenséged elégtételt venne raj
tam? Jézus Urunk igazsága az én menedékem, az ő
hűsége az én bátorságom! Őérte kérlek, bocsásd meg
vétkeimet, hűtlenségemet fedezd el, újítsd meg életem
hűségre és szolgálatra, s az ítélet napján érette irgalmazz nekem. Ámen.
Ittzés János

G y a r m a th y Irén

Ki tudná az órát?
Megfogják a nagyfűrészt. Egyik olda
A házban senki sem vette észre. Még
a fia sem. Amikor felkelt, hirtelen meg
lon az apa, a másikon a fia. És a fűrész
szédült. Mintha villám futott volna a hangja alatt már sir a fa , hullik szilán
konként egészséges törzse. A z apa hom
fején keresztül. Nyomban elsötétült a
lokát veríték önti el, erei kidagadnak a
világ. Az ágy oldalába kapaszkodott, így
várt néhány örökkévalóságnak tűnő pil homlokán. A fia az apja remegő kezére
néz.
lanatig. Aztán lassan, óvatosan felállt.
- Hagyja, apám, majd egyedül is meg
Szeme előtt újra kivilágosodott minden.
birkózom vele. Maga csak üljön félre és
Megint látta a szobát, a bútorokat, az
ablakon beömlő napsugarat. Lassú lép pihenjen.
- Jól van, fiam - szól belenyugvással
tekkel többször végigment a szobán.
és egy korhadt, fekvő fatörzset keres,
Igaz, egy kissé bizonytalanabbul, mint
arra ül Je. Fáradt fejét tenyerébe ejti,
azelőtt, de mégis hozzálátott a minden
eltakarja a szemét, mint aki szégyenét
napi munkához.
akarja leplezni.
A 82. évét hordozta. Nem kis dolog ez
A fűrész megint mélyebbre hatol a
egy hosszú élet sok fáradsága után. Fele
sége korábban meghalt, belefáradt az fában. Fiatal, erős kéz szorítja. Már csak
egy kicsinyke darab köti az élethez. A k
életbe. Egyik este csak sóhajtott: En
kor a fiú kiegyenesedik, magasra emeli
Istenem! és máris túlnan volt, az örökké
a fejszét és lesújt vele. Az erős fá t földre
valóságban. Egy pillanat volt az egész és
teríti már egyetlenfejszecsapás. Háldokmár_ nem is tudta, milyen ez a világ.
O túlélte. Ma is 5 kel fe l elsőnek a
házban. 0 indul elsőnek a földekre, ö
fekszik a legkésőbben és ő kel a legko
rábban. Amíg a többiek még vitatkoz
nak, ö már döntött is. Már néhány évvel
ezelőtt odaadott a fiának mindent.
A házat, a kertet, a földet, a kis pénzét,
Csaknem két évtizede immár annak, j
csak egyet nem: az erdőt. Nagyon sze
hogy hazánkban október havát múzeu
rette ezt az erdőt, nem akart még tőle
mi hónappá nyilvánították. Ez a dön
megválni. Az erdőbe járt vasárnapon tés bizonnyal abból a meggondolásból
született, hogy részben különféle idő
ként megpihenni, az erdőnek panaszolta
el mindazt, amit nem volt kinek elmon szaki kiállítások, másrészt többféle és
dani. Ezt az erdőt az utolsókig tartogat
különböző helyen megjelent ismertetés
ta magának. Az utolsó pillanatig, amely
útján, országunk lakossága minél széle
mintha most jelentkezett volna. Azzal a sebb körének figyelmét és érdeklődését
kis villámmal a fejében kopogtatott: ké felkeltse. Természetesen nemcsak anyszülj, az óra már közel! Igen, készen kell nyiban, hogy minél többen tudjanak
lenni, a nagy pillanat minden percben itt
arról, hogy szerte a hazában sok-sok
lehet.
nemzeti és egyházi értéket őrző múzeu
munk van, de azért is, hogy azoknak
Aznap nem is ment ki a földekre, ott
hon tett-vett. Várta, hogy a fia hazatér
minél több látogatója az ott kiállított
jen. Úgy határozott, hogy mindent el és sokszor valóban „ragyogó" tárgyak
mond nekil de főképpen a reggel tapasz
„régi fényénél gyújtson új szövétneket.”
taltakat. Es szól neki majd az óráról is,
amely minden pillanatban itt lehet. El
Több mint hét éve már, hogy az idén
mondja neki még mindazt, ami javára
fennállásának 175. évfordulóját megélt
válhat, aztán végül neki adja az erdőt, az
Deák téri templomunk tőszomszédsá
ő drága erdejét.
gában, kitárt ajtóval várja látogatóit
Elnézett a távolba, az erdő irányába.
Evangélikus Országos Múzeumunk is.
Szépen hajladoztak a fá k , kakukk szólt,
Benne minden hittestvérünk otthon
madarak hívogatták egymást kiáltva,
érezheti magát, a más vallású vagy vi
csicseregve, madárdallal. Az ő erdeje.
lágnézetű pedig szívesen látott vendé
Onnan választ majd magának koporsóra
günk. Látogatóink száma a közelmúlt
valót, mert csak abban tud békén pihenni.
ban meghaladta a 75 ezret. Tudjuk,
Abban az egyben benne lesz valamennyi.
mert meg is tapasztaltuk, közülük so
- Gyere fiam - szólt belépő fiához kan elvitték már országszerte, de széles
beszélnivalóm van veled! Vedd a fűrészt,
e világra is, kiállításunk értékes voltá
a fejszét, az erdőbe megyünk.
nak jó hírét. Ennek bizonysága a kö
vetkező vendégkönyvi bejegyzés is:
A fiú kérdően nézett az apjára.
- Gyere fiam, itt az ideje, hogy indul
„Dániából jöttem látogatóba és örü
junk. Egy-két dolgot még ma szeretnék
lök, hogy ottani barátaim ajánlatára
elvégezni, mert lehet, hogy holnap már eljöttem ide, ezt a nagyon szép és érté
késő.
kes gyűjteményt megismerni. Szívesen
A fiú nem szólt, indult a szerszámok jövök el megint.”
után. Megszokta, hogy apjáé az utolsó
Ez a múzeumi hónapra időzített
szó. Milyen nehézkesen megy m ár-gon
újabb híradóm is azzal a szándékkal
dolta - talán már közel az óra. Es nem
íródik, hogy lapunk minél több olvasó
sejtette, hogy mindketten egyre gondol ját buzdítsa arra az elhatározásra: „El
megyek és megnézem én is!" Érdeklő
tak.
Elindultak. Az apa fejében egyre a dést felkeltő hívogatásnak szánom az
reggeli figyelmeztető járt. Aztán egy
itt következő vendégkönyvi bejegyzé
szerre kimondta.
seket is, annak bizonyságául, milyen
különféle hatást vált ki látogatóinkban
- Fiam, egy erős, egészségesfá t keres
-- „láttató" tárlatvezetői szolgálatunk
sünk.
útján - értékes és gazdag anyagú mú
- A gerendákat akarja kicserélni,
zeumunk megtekintése.
apám?
„Itt jártam egy meleg nyári napon és
- Nem, nem a gerendákat. Halotti
abban a hitben találtam megnyugvást,
házat akarok magamnak készíttetni.
hogy majd egyszer minden rokonom
A fiú csak bólintott. Nem volt szokás
szeretetben összetalálkozik egy ilyen
ban az ellentmondás.
A z apa előre ment. Gondosan nézeget csodálatos szép helyen.” - „Maradan
te a fá k törzsét. A z egyik szép, sima dó emlékkel, sokáig élő útravalóval
megyünk el ebből a bámulatosan ösztörzsű fánál megállt.
- Ezt! Ennek megvan a szépsége és a szeállíloti kiállításból.” - „Ez volt szá
momra az eddig legérdekesebb mú
csendje.

m

lásában maga alá temet csemetefát, bok
rot, virágot.
- Apám !-m intha valaki kiáltott vol
na. Az apafelkapja fejét, de csak a csend
beszél. Feláll, elindul. Már távolról látja
fiát, melléből egy zöld lombos ág áll ki.
Mintha most ültették volna oda.
Az apa csak áll földhöz cövekelve,
mozdulatlanul. M it is akart mondani az
erdőről, az utolsó óráról, amelyről nem
lehet tudni... hogyan, mikor. Rosszul
választott volna? A fiáé volt az a fa, nem
az övé. Szeretné mindezt világgá kiáltani
okulásul másnak, de egy hang sem jön
ki a torkán. Aztán letérdepel a fia mellé
és ráborul keserves, felcsukló sírással.
A szél lágyan simogatja a halálra ítéltfa
leveleit. Az erdő pedig suttogva adja to
vább az örök törvényt: ki tudná az órát,
amikor menni kell, hogy kié az erdő és
kié a fa.

Múzeumi híradó

B u d apesten , 1 9 8 6 . o k tó b e r 1 2-én
Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly,
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6.
szeretetvendégség. Fasor de. 11. (úrv.)
Szirmai Zoltán, du. 6 . Gáncs Aladár.
Ollói út 24. de. fél II . Kertész Géza.
Karácsony Sándor M. 31-33. de. 9.
(úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b.
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli
12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya
de. 10. Vető Béla. Vajda Péter u. 33. de.
fél 12. Vető Béla. Zugló de. 11. (úrv.)
Baranyai Tamás, du. 4. szeretetvendég
ség. (Baranyai Tamás). Kerepesi út 69.
de. 8. Göllner Pál. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. Göllner Pál. Kassák Lajos u. 22.
de. 11. Zoltai Gyula, du. 4. szeretetven
dégség, Váci út 129. de. negyed 10. Zol
tai Gyula
Frangepán u. 43. de. 8.
Zoltai Gyula. Újpest de. 10. Blázy La
jos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy
Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél 9.
Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. Szirmai Zoltán. Kispest de. 10.
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bí
zik László. Rákospalota Nagytemplom
de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály
de. 10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
de. 9. Inotay Lehel. Rákoscsaba de. 9.
(úrv.) Kosa László. Rákosliget de. 11.
Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél 11.
Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai
Miklós, de. fél 11. (német), de. 11.
(úrv.) Szebik Imre, du. 6. Fodomé
Szkrinyár Katalin. Torockó tér de. fél
9. Szebik Imre. Óbuda de. 10. Görög
Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9.
Kőszeghy Tamás, de. 11. Kőszeghy
Tamás, du. fél 7. Donáth László. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél
11. Donáth László. Budakeszi de. 8.
Donáth László. Kelenföld de. 8. (úrv.)
Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Im
re, du. 6. (ifjúsági) Missura Tibor. Né
metvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor.
Kelenvölgy de. 9 . Rőzse István. Buda
fok de. 11. Rőzse István. Budaörs du.
3. (úrv.) Rőzse István. Törökbálint du.
fél 5. Rőzse István. Csillaghegy de. fél
10. Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Me
zősi György.
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A KBK Nemzetközi Titkárságának ülése
Minszkben
A
Keresztyén Békekonferencia
Nemzetközi Titkárságát az Orosz Or
todox Egyház hívta meg, hogy tártsa
ülését a nemrég felszentelt új egyházi
központban 1986. szeptember 15—19.
között
Belorusszia
fővárosában,
Minszkben.
A KBK főtitkára, dr. Lubomir Mirejovsky jelentésében beszámolt azok
ról az eseményekről, amelyek a mozga
lom részéről hozzájárultak az ENSZ
által meghirdetett Nemzetközi Békeév
feladatainak betöltéséhez. Ezek között
voltak a KBK jelentős kontinentális
találkozói és .békeszimpóziumai, ame
lyeket Ázsiában, Afrikában és DélAmerikában tartottak. Bombay, Dar
es Salaam és Quito után a következő
kontinens Európa lesz, ahol az NSZKbeli Hannoverben tartanak tnajd szim
póziumot ez év október 24-én a Nem
zetközi Békeév alkalmából.
A Mozgalom jövő évi tevékenységé
vel kapcsolatban a titkárság tagjai szá
mos javaslatot tettek. Ezek szerint
szükséges a KBK tanulmányi munká
jának továbbfejlesztése, e területen be

lül különleges hangsúly esett a női és
ifjúsági munkára a mozgalmon belül.
A titkárság támogatta a Koppenhágá
ban ez év októberében megrendezésre
kerülő Béke-Világkongresszust, amely
nek előkészitő munkálataiban már ed
dig is részt vett.
A Keresztyén Békekonferencia 30
éves jubileuma 1988-ban lesz. Ennek
előkészítése már elkezdődött. A jeles
alkalomra megjelenik a mozgalom
nagy személyiségének életét és szolgá
latát bemutató kiadvány, valamint a
KBK részletes történetét feldolgozó
könyv.
A titkárság tagjainak az ülések kö
zött módja volt megismerkedni a Belo
rusz Szocialista Köztársaság életével.
A gyülekezet látogatásokkal, eszme
cserékkel gazdagított program befeje
zéseképpen Filaret metropolita testvéri
együttléten búcsúzott a KBK Nemzet
közi Titkárságának tagjaitól. A Nem
zetközi Titkárság következő ülése 1987
februárjában lesz Prágában.
„

D. F.

HAZAI ESEMENYEK
Testvér gyülekezetek találkozója

Szentháromság ünnepe utáni 20. va
sárnapon az oltárterítő színe: Zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Ef
5,15-21 az igehirdetés alapigéje Lk
14,25-35

A hagyományos Pest megyei testvérgyülekezetek egyik találkozója zajlott szept.
21-én Dunaharasztin. A felvételen az irsai és a helyi gyülekezet egy csoportja látható

Ottmár Gyula

Pestlőrinc
Evangélizációs sorozat lesz október
20-26-án hétfőtől vasárnapig, délután
6 órakor GYŐRI JÁNOS SÁMUEL
szolgálatával.
Teológiai Akadémia
Október 16-án este 6 órai kezdettel
a zuglói teológiai estek keretében Ekka
Raittila Helsinki teológiai tanár tart
előadást.

ISI

zeumlátogatás, mivel itt német anya
nyelvemen igen jó magyarázatokat
kaptam." - „Katolikusként is megha
tó, ahogyan a tárgyak és szövegek bi
zonyítják nekem, mennyire szeretik
egyházukat." - „Ez az egyetemes kul
túra javát szolgáló múzeum olyan tör
ténelmi küldetést valósít meg vallási
vonalon, mely egyben a magyar törté
nelmet is szolgálja.” - „A kiállítás
anyaga méltó hazánk múltjának valódi
bemutatásához és őseink tiszteletére
ösztönöz..." Végül újra egy külföldi
látogatónk bejegyzése: „Ez egy külső
leg jelentéktelen múzeum, belsőleg
azonban valóságos kincsesbánya. Há
lás köszönet a rendkívül érdekes veze
tésért. A múzeum »ajánlat« a Buda
pestre látogatók számára."
Az ez idei nyár második felében újra
sok külföldi látogatónk is gazdagodott
egyházunknak a nemzet javát is gazda
gító szolgálata megismerésével. Velük
jelentősen megnövekedett látogatóink
száma. így augusztusban 1164-en tér
tek be hozzánk.
Eddigi múzeumi híradónkhoz ha
sonlóan e mostaniban is nyilvánosan is
nyugtázzuk és megköszönjük a múzeu
munknak juttatott különféle ajándéktárgyak legértékesebb darabjait. Dr.
Kevey Miklóstól egy 1751-es kiadású
Károli Bibliát kaptunk. Búzás Imre
Detroitból az ottani s immár elsorvadó .
magyar gyülekezet zászlóját, 1 db kancsót és a gyülekezet életéve) kapcsola
tos fényképeket helyezte el letétben ná
lunk. Dr. Vida Vilma 9 db tűfestéssel
készült művészi képét, Görgey Tibor a
wittenbergi Luther emlékműről készült
metszetet, Haury Gézáné pedig Ebenspanger János felsőlövői iskolaigazgató
portréját ajándékozta múzeumunknak.
Első termünk kettős tárlójában to
vábbra is látható még a neves gombaszakértővé vált és száz évvel ezelőtt el
hunyt szepesolaszi evangélikus lelkész
nek, Kalchbrenner Károlynak emlékkiállitása.
Végül hírt adunk arról is, hogy mú
zeumunk még ismertebbé válását segí
tőén - előreláthatólag ez,év kafácsonyára - a Tájak Korok Múzeumok
füzetsorozatban megjelenik az „Evan
gélikus Országos Múzeum” című kiad
vány. Az ismertetés dr. Fabiny Tibor
professzornak, múzeumunk igazgató
jának munkája. Garant Zoltán
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Most ötvenöt éves testvérünk
élete java idejét az egyház szolgála
tában töltötte, már akkor is, ami
kor még semmiféle tisztsége sem
volt. Lucfalván született, itt járt
iskolába és itt konfirmált. A gyüle
kezet egyik leghűségesebb tagja.A télen-nyáron folyó heti négy fő
alkalom mindegyikén ott van,
évente egy-két kivétellel. Honnan
ered ez a hűség, megbízhatóság?
- A hívő életet Istennek köszön
hetem. De legjobb földi közbenjá
róm a nevelőanyám volt.
Korán került az egyház szolgá
latába. 1959-ben egyházfi lett.
1965-ben gondnokká választották.
Ekkor volt őrségváltás a lelkészi
állásban, így a szolgálatokból sok
jutott testvérünknek. Istentisztele
teken, bibliórákon is szolgált és az
új lelkészlakás építését is ő vezette.
Közben az új lelkész elhelyezését
úgy oldották meg, hogy saját laká
sát átadta és addig bérlakásba köl
tözött feleségével. Azóta már a
harmadik lelkipásztor munka
társa.
1974-ben megválasztották fel
ügyelőnek, ezt a szolgálatot a mai
napig betölti. Emellett egyházme
gyei presbiter. Hogyan tekint viszsza szolgálatára?
- E szolgálati idő alatt megfor
dult az életem. Itt ismertem meg a
világosságot az Úr Jézus Krisztus
ban. Az egyik -bibliaórán a 13.
zsoltár 4. verse ragadott meg: „Vi
lágítsd meg szemeimet, hogy el ne
aludjak a halálra.” Új életet, teljes
világosságót kaptam és föl tudom
mérni, hogy mi az ő akarata ve
lem. Köszönöm az Úrnak, hogy
jót tett velem.

EGYHÁZZENEI ÁHÍTATOT
tartunk
a csepeli templomban
(Piac tér végén)
1986. október 12-én,
vasárnap du. 5 órakor
Énekel:
a nagytarcsai énekkar
Igét hirdet:
Gáncs Péter lelkész
A SAJTÓOSZTÁLY FELHÍVÁSA
A Sajtóosztály értesíti a Lelkészi
Hivatalokat, hogy az
Útmutató
és 1987. évi
Evangélikus naptár
megrendelések
1986. október 15-ig
küldhetők be. A Sajtóosztály kéri a
Lelkészi Hivatalokat, hogy a meg
rendelésen
más
iratterjesztési
anyagot ne rendeljenek, kizárólag
ezt a két kiadványt. A Sajtóosztály
aZ igényeket a beérkezés sorrend
jében igyekszik kielégíteni. A határ
időn túl beérkezett megrendelése
ket a Sajtóosztály nem tudja figye
lembe venni.
Ú|donság:
Kisméretű, borítékba helyezhető
keresztelési (kék színben) és konfir
mációi (zöld színhen) emléklapok
kaphatók a Sajtóosztályunkon, 3
Ft-os áron!
Az új emléklapok mellett az ed
dig használatban lévők is folyama
tosan kaphatók.
Halálozás
Dr. Tolnay-Knefély Tibor, a budavá
ri gyülekezet felügyelője 74 éves korá
ban elhunyt. Temetése október 13-án
11 órakor lesz az óbudai temetőben.
Fábián János a nagytarcsai gyüleke
zet hűséges tagja, hosszú éveken át fe
lügyelője életének 82. esztendejében
hazatért Teremtőjéhez. „Boldogok
akik az Úrban halnak meg.”
Koppányi Elemér 80 éves korában
hosszú és súlyos szenvedés után el
hunyt. Lapunk hűséges olvasója volt.
Temetése nagy részvét mellett szeptem
ber 29-én volt.

Apróhirdetés
Vidéki szakmunkás férfi, házasság
céljából keres 30-35 év körüli hívő
evangélikus, szeretetre vágyó, 155-160
cm magas nő ismeretségét. Lakás .van.
Leánygyermek nem akadály.
Leveleket „TÁRSASLÉNY 86” jel
igére kérnék a kiadóhivatalba.
Két fiúgyermekét (9,11 éves) egyedül
nevelő 37 éves fiatalos természetű édes
anya keres korban hozzáillő, diplomás
férjet, apukát. Szeretet és megbecsülés
hiányzik az életünkből. Cím és telefon
szám a kiadóban.
33 éves, intelligens vallásos férfi ke
res feleséget 25 évesig, olyan leány sze
mélyében, aki mélyen vallásos és tiszta!
Jelige: igazság és hűség.
Lakodalomban,
zenekart
pótló
dzsesszorgonával szolgálatot vállal:
Jelige: „Zeneértő házaspár”
Madeira hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341

Az Élő víz eheti számunkból - •
anyagtorlódás miatt kimarad. Ol
vasóink szives elnézését kérjük.
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Ökumenikus elnökségi tanácsülés
Fontos, a magyarországi protes
táns és ortodox keresztyénség egé
szét érintő kérdéseket tárgyalt meg
a Magyarországi Egyházak Öku
menikus Tanácsának elnökségi ta
nácsa október 2-án Budapesten, a
Szabadegyházak Tanácsa székhá
zában megtartott ülésén, dr. Tóth
Károly dunamelléki református
püspök, az Ökumenikus Tanács
ügyvezető álelnöke vezetésével.
Az elnökségi tanács behatóan
foglalkozott az Úri Imádság és az
Apostoli Hitvallás egységes szöve
gének kidolgozására alakult öku
menikus bizottság jelentésével. Az
ökumenikus Tanács ugyanis ko
rábban elhatározta, hogy a fenti
két imádság szövegeit, amelyeket
ökumenikus rendezvényeken is
közösed és fennhangon mondanak
el a hívő emberek^ egységesítik.
A gyakorlatban ugyanis eltérés
mutatkozik főként az Úri Imádság
használatában, egyebek mellett at
tól függően, hogy a Károli fordítá
sú vagy pedig az újfordítású Szentírás szövegét veszik alapul. A szö
vegek végleges egységesítése érde
kében az elnökségi tanács felkérte
a bizottságot, hogy további teoló
gus és nyelvész szakértők bevoná

sával készítsék el a végleges, vala
mennyi felekezettel közösen egysé
gesített szövegtervezetet.
Az ökumenikus, felekezetközi
lelkűiét és együttműködés elmélyí
tése érdekében az elnökségi taiiács
szükségesnak látja a tagegyházak
hoz tartozó gyülekezetek körében
oly népszerű ökumenikus imahét
irányelveinek kidolgozását. Ennek '
érdekében kidolgozza a minden
esztendő januárjában megtartott
ökumenikus imahét megrendezé
sének részleteivel kapcsolatos
irányelveket, amelyeket az Öku
menikus Tanács decemberi köz
gyűlése lesz hivatott megvitatni
és elfogadni, majd tanácsadó jel
leggel a tagegyházakhoz továbbí
tani.
Behatóan foglalkozott az elnök
ségi tanács az Ökumenikus Tanács
gondozásában működő Kallódó
Ifjúságot Mentő Misszió munkájá
val. Ideiglenes jelleggel elfogadta a
misszió működési szabályzatát,
amelynek végleges, elfogadásáról
az 1987. évi közgyűlés dönt.
Az elnökségi tanács aláhúzta
annak fontosságát, hogy még fo
kozottabb felekezetközi összefo
gásra van szükség a kallódó fiata

Keveházi László

lokkal, az alkoholizmustól veszé
lyeztetett emberekkel kapcsolatos
és a telefon-lelkigondozással öszszefüggő szolgálati ágak területén.
Ennek érdekében tervbe vették,
hogy a jövő év tavaszán megbeszé
lésre hívják össze e munkaágak ve
zetőit és főmunkatársait.
Továbbiakban az elnökségi ta
nács elfogadta a reformációi em
lékünnepély , programtervezetét.
Az ökumenikus emlékünnepélyre
október 31-én, pénteken este 6 óra
kor kerül sör Budapesten a Baptis
ta Egyház templomában (VIII.,
Hock János u. 12.) közismert ne
vén: a Nap utcai templomban). Az
elnökség jelentést hallgatott meg
az Egyházközi Békebizottság tevé
kenységéről, a Theologiai Szemle
című tudományos folyóirat mun
kájáról. Dr. Görög Tibor főtitkár
beszámolt az Ökumenikus Tanács
elmúlt félévi tevékenységéről és a
tagegyházak előtt álló közös prog
ramokról. Egyéb időszerű ügyek
megvitatása után a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
elnökségi tanácsának ülése dr.
Nagy Gyula evangélikus püspök
imádságával fejeződött be.
Kv A. P.

VÖNÖCK
Lapunk
szeptem ber 28-i
szám ában cikket
közöltünk a gyülekezet
hálaadó ünnepéről.
Felvételeinken
a megújult
tem plom torony, valam int
a fiatalok
csoportjával
dr. N a g y G yula püspök
és felesége látható.

Miért van egyház?
A kérdést többféle fogalmazás
ban és hangsúllyal is fel lehet tenni.
Miért van még mindig egyház a 20.
században is? Mi lehet az oka an
nak, hlogy létezik és él az egyház?
De a „miért” nemcsak okhatáro
zói, hanem célhatározói kötőszó is.
Tehát: mi a célja annak, hogy az
egyház a világban van? Másként:
mi az egyház rendeltetése? Nem árt
nekünk sem szembenézni a kérdés
sel, akik az egyházban élünk, mert
sokszor. megfeledkezünk erről az
alapvető kérdésről, amely pedig
napjainkban is izgalmas, és sokféle
módon tárgyalt egyházunkban is.
Nézzünk szembe most tehát ezzel
a kérdéssel. Tegyük hozzá, hogy a
kérdést nemcsak „kívülről” jó hal
lani - így kihívássá lehet; hanem jó,
ha magunknak is feltesszük - ön
vizsgálatként. Ezen túlmenően
azonban - meggyőződésem - oly
kor Isten maga is megkérdez min
ket eseményeken, igéjén keresztül:
tudjátok-e, miért vagytok? Egyszer
pedig ítélet formájában fogjuk tőle
hallani, betöltöttük-e rendelteté
sünket. Keressük tehát együtt a
választ a kérdésre (hozzászólni is
lehet a témához!): miért van egyház?
A z egyház: Isten csodája. Joggal
lehet kérdezni csakugyan: mi az
oka annak, hogy még mindig van
egyház? Gondoljunk akár a kezde
ti, római kori üldöztetésre. De gonr ~ ~ ~
.
Reményik Sándor

n

Béke
Svéd egyházi delegáció hazánkban
A Svéd Evangélikus Egyház
négytagú küldöttsége tett láto
gatást hazánkban és egyházunk
ban szeptember 30. és október 5.
között. A svéd egyházi delegáció
tagjai voltak: Lester Wikström
ökumenikus titkár, Carl Rein-hold Brákenhielm, az Uppsalai
Egyetem teológiai docense, An
nika Sjöquist-Platzer egyházi újságírónó és Leif Gustafsson
filmtudósító.
A küldöttséget hivatalában
fogadta dr. Nagy Gyula püspök,
akinek a vendégek átadták
Werkström érsek meleg köszön
tését és az érsek jókívánságait
dr. Káldy Zoltán püspök-elnök

részére. Ezután beszélgetést
folytattak a két testvér-egyház
mai életéről és időszerű kérdé
seiről. Kérésükre Nagy püspök
rövid interjút adott a Svéd Tele
vízió részére a budapesti evangé
likus világkonferencia hatásáról
egyházunkban.
Brákenhielm, professzor az
Evangélikus Teológiai Akadé
mián nagy érdeklődéssel kísért
előadást tartott erről a témáról:
A megbocsátás - Is ten bűnbocsá
nata és az emberi megbocsátás.
A svéd delegáció több gyülekezetüpkben tett látogatást
dr. Hafenscher Károly igazgató
lelkész kíséretében.

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebentBizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép S a Kifejezést meglelni
mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba:
kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik. .
Bent:
Csend.
Isten hozott.

V_________
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dolhatunk arra is, amikor az egy
ház „önmagát pusztította”. Egyik
felekezet, csoport üldözte a mási
kat. Gondolhatunk arra is, hogy az
egyház maga: papok, egyházi veze
tők, gyülekezeti tagok is mennyit
vétkeztek az egyház ellen. Az egy
ház mindezek ellenére és ellenünkre
is van.
Emlékezhetünk magyar evangé
likus egyházunkra is. Volt történel
münkben „gyászévtized” is, voltak
máskor is nehéz szakaszaink. Ma
roknyi evangélikus népünk „ár
nyékban” élt évszázadokig. Ésmertük-e remélni a felszabadulás évei
ben igazán, hogy marad az egyház
az új társadalmi rendben is? Embe
rileg szólva eljátszottuk ehhez a
jogunkat. De valljuk meg őszintén,
hogy utána is voltak még nehéz,
küzdelmes éveink és útszakaszaink.
Miért van egyház? Csakugyan
Isten csodájaként. Ha van valami,
ami közvetlenül Istenre utal a világ
ban, az egyház léte az. Ha nem Isten
állna az egyház mögött, már régen
széthullott volna. Ha nem az élő
Jézus lenne Urunk, nem lenne egy
ház. Az Ünnepélyes Nyilatkozat
ezt így vallja: „A Magyarországi
Evangélikus Egyház a történelmet
formáló Isten akaratából él...” ige, az egyház Isten csodája, bűnei
ellenére is, erre újra meg újra rácso
dálkozhatunk Isten iránti hittel,
ámulva.
A z egyház: Isten üdvözítő eszkö
ze. Nem egyszerűen csak „van”,
„él”, hanem feladata van. Amit Jé
zus elkezdett, sőt elvégzett, azt ma
egyházán keresztül akaija folytat
ni. A missziói parancs minden kór
ban érvényes: „Menjetek el, tegye
tek tanítvánnyá minden népet.” Vi
lágunkban, amikor talán minden
negyedik-ötödik ember keresztyén,
amikor a világvallások előretörő
ben, a keresztyénség „megállóban”
van, ez különösen is érvényes.
A misszió feladatát elfelejtő egyház
nem egyház többé igazán. E feladat
mellé azonban oda kell tennünk az
evangelizáció, ahogyan ma sokan
használják a „reevangelizáció”
szolgálatát is. Amikor örömmel
halljuk a híreket az evangélium elő
rehaladásáról Afrikában, olvasunk
a kínai egyház erősödéséről, ugyan
akkor mi már régen nem beszélhe
tünk igazán „keresztyén Európá
ról”. Sokkal inkább megfáradt, el
szakadozó, szekularizált keresztyénségről, ahol égetően szükség
van az evangélizációra.
Miért van egyház? Hogy Isten
eszköze legyen: emberek üdvösség
re jutásában, szívek és népek meg
újulásában. Ezt a munkát senki
más nem végzi el világunkban, csak

az egyházra bízatott, ez az egyház
„specifikuma”. Hadd tegyek ide
még egy mondatot Törvényköny
vünkből hitvallásként: „A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus
Krisztustól kapott szolgálatának
tekinti, hogy Isten igéjét tisztán és
igazán hirdesse, a szentségeket
Krisztus rendelése szerint szolgál
tassa ki... minden munkáját, egész
szervezetét és teljes anyagi erejét
erre a szolgálatra szánja.” Mind
nyájunk közös óhaja, hogy magyar
evangélikus egyházunk Isten üdvö
zítő eszköze legyen és maradjon.
Az egyház: Isten gyógyító, segítő
keze. Mert: „ha emberek vagy an
gyalok nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincs bennem, olyanná let
tem, mint a zengő érc vagy pengő
cimbúlom” - olvassuk és a folyta
tást is ismerjük. Úgy is fogalmaz
hatnék: mit ér a misszionáló, taní
tó, sőt olykor kitanító egyház szere
tet nélkül? Volt és van rá példa
külföldön és itthon is. Ahogy Jézus
„szertejárt jót téve”, úgy kell népé
nek is tennie. Ha mi Jézus teste
vagyunk, akkor ez nemcsak azt je
lenti, hogy „szája”, hanem „keze”
és „lába” is. A bajban lévőkhöz
induló lába és segítő keze. Ezérf
lehet beszélni szerintem nemcsak az
egyes emberek szeretetszolgálatá
ról, hanem az egyház diakóniájáról
is. Ha Isten üdvözítő eszköze aka
runk lenni úgy, hogy közben kenye
ret nem adunk, embereket jogaik
hoz nem segítünk, másokért, né
pünkért és a népekért mindent meg
nem teszünk, a békéért nem fárado
zunk, akkor nem leszünk Isten üd
vözítő eszköze sem. Természetes,
hogy ezen túl minden keresztyén
embernek van szeretetszolgálata is
környezetében, mindnyájunk kö
rül élnek idős és beteg emberek,
veszélyeztetett fiatalok. Kérdés
csak, hogy kikerüljük-e őket, vagy
odalépve bekötözni igyekszünk-e a
sebeket? Én azt hiszem, ilyen teljes
ségben kell érteni Törvényköny
vünk erről szóló mondatát is: „A
Magyarországi Evangéükus Egy
ház elkötelezettnek vallja magát
arra, hogy Jézus Krisztus tanítása
és példája nyomán gyakorolja az
egyházi szeretetszolgálatot.”
Miért van egyház? Hogy létével
és életével Istenre utalva Isten üd
vözítő eszköze és segítő keze legyen
világunkban. Befejezésül csak egy
hangsúlyeltolódásra szeretném a fi
gyelmet felhívni. A kérdést nem
„elméletileg” kell feltenni: miért
van egyház? Á hangsúly akkor jó
és a kérdésfeltevés is, ha igy kérdez
zük: miért van egyház, miért va
gyunk? így segíthet minket Isten
küldetésünk közös betöltésére.

A segítség az összetartozás jele

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa
1986. október 31-én, pénteken
este 6 órakor
a Baptista Egyház
Nap utcai templomában
(Bp. VIIL, Hock János u. 12.)

reformációi emlékünnepélyt
rendez
Az emlékünnepély rendje:
1. Közének: Erős vár a mi Istenünk 1. vers
2. Igét olvas és imádkozik: Szirmai Zoltán evangélikus esperes
3. Igét hirdet: Laczkovszki János lelkész, a Baptista Egyház
tisztelétbeü elnöke
4. Liszt: Jöjj mondjunk hálaszót
előadja: a Ráday Kollégium Énekkara
vezényel: Máté Jánosné, orgonán közreműködik Máté
János
5. Dsida Jenő: Tekintet nélkül
Elmondja: Kovács Artúr
6. Ünnepi beszédet mond: Szarka Miklós református
lelkipásztor
7. Liszt: Glória
Előadja: a Baptista Egyház Központi Énekkara
Vezényel: Oláh Gábor
8. Befejező imádságot mond: Szirmai Zoltán evangélikus esperes
9. Közének: Tebenned bíztunk ... 1. vers

Az NDK -beli Gusztáv Adolf Egyesület közgyűlése
Az NDK-beli Gusztáv Adolf Egyesület
szeptember 18-22. között tartotta idei
közgyűlését a Balti-tenger partján lévő
fontos kikötővárosban, Stralsundban.
A névadó svéd király 1630 őszén
a városban tartózkodott, amely aztán
1815-ig tartozott Svédországhoz - így
a stralsundi gyülekezetek „teljes
joggal” adhattak otthont az ülés
résztvevőinek. A mintegy száz
hivatalos küldöttön kívül az
\NSZK-ból, Lengyelországból,
Svédországból, Lettországból,
Csehszlovákiából és Bulgáriából is
érkeztek vendegek. Egyházunk
képviseletében szintén részt vehettem
ezen az alkalmon, 20-21-én,
a- program „nemzetközi részén”.
A szombati ülést Heinrich Rathke
lelkész, volt mecklenburgi püspök,
ügyvezető elnök nyitotta meg, majd
Gerhard Schröder esperes, főtitkár szá
molt be az elmúlt évi, illetve részben
már az idei munkáról. A lipcsei köz
pont tavaly és idén 22 esetben támogat
ta templomok renoválását, újak, vala
mint gyülekezeti központok építését,
ezenkívül az egyes tartományi egyhá
zakban működő csoportok is számos
alkalommal. Jelentős szolgálatot vé
geznek könyvek, folyóiratok és Útmu
tató.küldésével is. Egyházunk különö
sen is hálás az élmúlt évi szeretetadományért, amelynek összege több, mint
129 ezer márka volt, és amelyet diakóniai intézményeink, elsősorban a felújí
tás alatt álló hűvösvölgyi gyermekott

hon részére berendezés vásárlására for
dítottak. Ugyanezt a célt szolgálta a
női munkacsoport majdnem 43 ezer
márkás adománya is. Említést érdemel,
hogy a Los Rubiosban épült spanyol
protestáns központ részére több, mint
20 ezer márkát adományoztak - Spa

nyolországban ugyanekkor avatták fel
az épületet. Schröder főtitkár elmon
dotta: a szervezet az elmúlt évben is
arra törekedett, hogy a segítséget az
összetartozás jeleként értékeljék, külö
nösen a kisebbségi evangélikus egyhá
zakban. Az Útmutató ez éyi igéje

(5Móz 5,6-7), az első parancsolat nem
csak egyszerűen az Istentől való eltávo
lodást tiltja, hanem ezáltal biztat is az
zal, hogy O nem hagy magunkra - ezért
nekünk is az összetartozásról kell bi
zonyságot tennünk. - A résztvevők a
lengyel és a magyar testvérszervezet lét
rejöttéről, munkájáról is beszámplót
hallgattak meg.,
Másnap, vasárnap a legnagyobb
stralsundi templomban, a Marienkirche-ben tartott ünnepi istentisztelet
után „szórvány-óra” következett, ahol
az összes külföldi vfcndég szót kapott.
Különösen megragadó volt a 20-25
ezer bulgáriai protestáns életéről hal
lani. A nagy szétszórtság ellenére so
kan vesznek részt az istentiszteleteken,
és lehetőségük van arra, hogy egy-egy
lelkészük az ortodox teológián tanul
jon.
Délután ünnepi gyűlésre került sor,
amelyre sokan jöttek el a stralsundi
gyülekezetekből. A két előadás itt is a
lengyel és a magyar evangélikus egyház
életéről szólt. Ryszard Janik1cgyháztanácsos, a lengyel Gusztáv Adolf Egye
sület elnöke elmondotta, hogy az egy
ház létszáma az elmúlt öt évben évente
átlagosan ezerrel nőtt. ma 75 ezer.
Nagy figyelem kísérte a mi egyházunk
életéről miyndottakat is. - A közgyűlés
este szeretetvendégséggel ért véget,
ahol többek között egy új rostocki la
kótelepen épülő gyülekezeti központ
terveit ismertették, mint fontos, támo
gatást kívánó célkitűzést.
Szentpétery Péter
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Hogyan szolgálhatunk Jézusnak?

Arimathiai József
Arimathiai József bátor
ember volt. Ma a nagyobb
településeken temetkezé
si vállalatok végzik ezt a
szomorú feladatot. Falun
rokonok, barátok, ismerő
sök. így volt ez Jézus ko
rában is. Jézushoz legkö
zelebb a tanítványai áll
tak. „Aki Isten akarata
szerint cselekszik, az az
én testvérem, az az én
anyám" Mk 3,35. A tanít
ványok, . akik legtöbbet
hallgatták Jézust, gyáván
elfutottak. Igaz nem sza
bad elfelejtenünk, a Mes
ter olyan kivégzési mód
ban részesült, amely a
gyilkosoknak,
lázadók
nak volt a büntetése.
Ki a barátja? Kik voltak
a társai? Ki meri eltemet
ni? Aki erre vállalkozik bi
zonyára „cinko sa” . Ari
mathiai József bátor volt,
nem törődött ezekkel a
veszélyekkel. Annak a
nagy tanácsnak, amelyik
elítélte Jézust, tagja volt.
A legkisebb
büntetés,
hogy ebből ki re készt hetik.
Miért tudott ilyen bátor
lenni ez az ember? Azért,
mert várta Isten országát.
Azért, mert Jézus igazi ro
kona volt. A Mester szavai
a fülén keresztül a szívéig
jutottak. Megértette, hogy
Jézus’ nem csupán egy
a sok vándor tanító kö
zött, akik tanítványaikkal
együtt járták az országot,
világot. Megértette, hogy
Jézus nem a saját tudo
mányát hirdeti. Nem a sa
ját
dicsőségét
keresi,
megértette, hogy Jézus:
küldött. A világ Urának a
küldötte, a Názáreti Jézus
Isten országát hozta kö
zel. Azt az országot, ahol

a legfontosabb törvény a
szeretet. Azt az országot,
ahol a bűnös bűnbocsá
natot kap. Ebben az or
szágban erőt kapunk egy
olyan útra, ahol a minket
ért sérelmeket nem torol
juk meg. Ez egy olyan or
szág, ahol a gonoszságot
győzik le. Arimathiai Jó
zsef látta, hogy a nagy ta
nács tagjai irigyek Isten
akaratára hivatkozva, sa
ját érdekeiket védelmez
ték. Arimathiai József nem
akart velük azonosulni.
Az elítélttel vállalt közös
séget. Egy ilyen emberért,
akit ennyi igazságtalan
ság ért érdemes áldozatot
hozni. Zsidó szokás sze
rint aki halott embert érin
tett, hét napig nem mehe
tett templomba, nem ve
hetett részt ünnepeken.
Pedig itt egy nagy ünnep
előtt állt Izrael népe. Sok
„tu rista ” is érkezett Jeru
zsálembe a páska ünne
pére. Arimathiai József le
mondott az ünnepről, s a
pénzét sem sajnálta a te
metkezési
költségekre.
Talán a saját számára
előre elkészített sziklasír
ba tette Jézust. Ilyen áldo
zatokra,
szolgálatokra,
ilyen bátorságra csak
azért volt képes, mert
megértett valamit a Mes
ter szavaiból. Amíg hall
gatta Jézust, amíg nézte
szenvedő tekintetét, nem
a saját igazságát kereste,
hanem szívével figyelt a
Mesterre.
Ha nyitott szívvel figye
lünk Jézusra, akkor ne
künk is ad alkalm at és
erőt ilyen lehetőségekre.
Szabóné Piri Zsuzsínna

A
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VASÁRNAP
IGÉJE
Mk 9, 14-29

M IN D E N LEH ETSÉGES
A mesék világa jut talán eszünkbe, amikor ez a két szó
előttünk áll. Hányszor eltűnődtem már azon, de jó, de szép
is lenne egy ilyen világ! De fel kell ocsúdni, és az a szomorú
tapasztalat, hogy életemben újra és újra lehetetlenségek fala
vesz körül. Ez sem sikerül, meg az sem. S aki olvasod a
vasárnap igéjét és e sorokat, eszedbe jut, mennyit imádkoztál
már, hogy gondjaid megoldódjanak. Kértél gyógyulást, kértél
sikert, talán békességet a családodban, talán azt, hogy Isten
változtassa meg a férjedet, feleségedet, gyermekedet. De nem
történt változás, ezért csalódtál az Úrban. Jézus szavai szerint
nem elég csak kérni, imádkozni, hanem teljes hittel kell ezt
tenni. Nem a mondáson, hanem a hiten van a hangsúly. Talán
fordultál már lelkészedhez, hogy ő imádkozzék és járjon köz
be a te ügyedben. Ebben az esetben is lehet rossz tapasztala
tod. De Jézus nekünk sem mond mást, mint amit az apának
mondott: „Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Mit jelent hinni? Luther nagyon határozottan hívja fel a
figyelmet arra, hogy a hit bizalmat jelent. Sokan mondják:
„Én elhiszem, hogy van Isten.” Ez nem hit. Valaki azt mond
ja: „Tudom, hogy szeret engem az Isten.” Ez hit. Sokan
mondják: „Én elhiszem a bibliai csodákat, mert nagy részüket
meg is lehet magyarázni.” Ez még nem hit. De ha valaki
meggyőződött róla: „Isten ma is mindent megtehet,” ez már
hit. Sokan mondják: „Valakinek csak kell kormányoznia a
világot.” Ez sem hit. Aki azonban azt szeretné, ha az életét
kormányozná az Isten, az hisz benne. Ha tudod, hogy szeret,
hogy ma is mindent megtehet, ha bízol benne, hogy jót akar
neked, akkor hiszel.
Hogyan lehet ilyen hitet nyerni? A beteg fiatalember édes
apjának furcsa hitvallása és imája példa lfihet erre. Őszintén
és alázatosan mondja, hiszek, de nem úgy, ahogyan kellene:
„segíts hitetlenségemen.” 1941-ben megjelent egy imakönyv:
A lelkipásztor imádsága. A hét minden napjának reggeli imá
ja ezzel fejeződik be: „Hiszek Uram, légy^ segítségül az én
hitetlenségemnek.” Rendszeresen használom ezt az imaköny
vet, de még egyszer sem éreztem, hogy felesleges mondani.
Ennek az őszinte szívvel mondott imának az áldását sokszor
megtapasztaltam személyes életemben, családomban és gyüle
kezetemben. Nem mondom, hogy mindig minden kérésemre
igennel felel az Isten, de egyre több tapasztalatot szerezhetek
arról, hogy minden lehetséges annak, aki hisz.
Merd elmondani életed minden gondját Jézusnak és ne
szégyelld, ha erőtlen is a hited. Igénk nemcsak azt állítja elénk,
hogy minden lehetséges annak, aki hisz, hanem a hit is lehetsé
ges annak, aki kéri. Hiszen ugyanaz az Isten adja a hitet, aki
ezért a hitért nagy dolgokat fog tenni az életedben.
Bozorády Zoltán

IM Á D K O Z Z U N K
Uram, eléd hozom gondjaimat, kérlek segíts!
Hiszek, segíts hitetlenségemen! Ámen.

Sztehlo ünnepségek Budavárban és Nagytarcsán

„A szeretet soha el nem múlik"
(Folytatás az 1. oldalról)

NAGYTARCSA
Egy esztendővel ezelőtt lapunk
ban is hírt adtunk arról, hogy az
önállósulásának ötvenéves jubileu
mát ünneplő nagytarcsai gyüleke
zet elhatározta, hogy méltóképpen
kívánja megőrizni első lelkészének,
Sztehlo Gábornak emlékét. A Sz
tehlo utca és emléktábla tervéből
egyelőre csak az utóbbi valósulha
tott meg.
A templom bejáratánál elhelye
zett emléktábla ünnepélyes leleple
zésén dr. Fabiny Tibor teológiai
tanár mondott beszédet, aki külö
nösen is kiemelte a „magyar Makarenkónak” is nevezhető, gyer
mekment ő lelkész pedagógiai
munkásságát, melynek igazi jelen
tőségét csak most kezdjük felfedez
ni. Ennek a pedagógiai tevékeny
ségnek egyik első gyümölcse éppen
Nagytarcsán érett be a Tessedik
Sámuel Népfőiskola megszervezé
sével. Egyháztörténész professzo
runk a következő mondatokkal
zárta Szthelo Gábor méltatását:
„Nagytarcsa evangélikussága kö
szönje meg Istennek első lelkipász
torát, Nagytarcsa társadalma pe
dig világnézeti különbség nélkül le

A nagytárcsái Sztehio-emléktábla leleplezése. Balról jobbra: Terjánszki János fel
ügyelő, dr. Fabiny Tibor profeszor, Fényes Mihály gondnok, Gáncs Péter lelkész.

gyen büszke a parasztság önzetlen
tanítójára, aki mindig, minden kö
rülmények között ember tudott
maradni az embertelenségben.”
Sztehlo Gábor szolgálatának
gyülekezeten túli elismerését jelez
te, hogy a csaknem ötszáz főnyi
ünnepi gyülekezetben jelen voltak
a helyi Tanács, a Népfrofat, a Falu
múzeum és a Kultúrház felelős ve
zetői is.
Az emléktábla leleplezését köve
tően Terjánszki János felügyelő

„...A h o ln ap felől is
r e m é n y s é g ...”

helyezte el a hálás emlékezés ko
szorúját, a gyülekezet lelkésze pe
dig befejezésül magát Sztehlo Gá
bort idézte, aki az emléktáblán is
olvasható igéről egyik népfőiskolái
körlevelében többek között ezt ir
ta: „Ha kedves Testvéremnek egy
szer megmutatta Isten a szeretetét,
akkor egészen bizonyos, hogy ez a
szeretet nem veszett el, hanem to
vább ment életén keresztül a má
sikhöz. Isten csodája ez a szeretet,
soha el nem fogy...”
G. P.

Fiataljaink jól ismerik azt az ifjúsági
konferenciákon, bibliakörökben gyak
ran felcsendülő éneket, melynek egy
kiragadott sorát címként helyeztem
írásom fölé. Nem véletjenszerű ez a
választás. Mondanivalóm szándékát
tükrözi a töredékes, de pozitív tartal
mú cim\
1
Sokszor halljuk és mondjuk: „az if
júságé a jövő”. Van-e ennek a mondat
nak aranyfedezete? Milyen reményekre
jogosít bennünket egyházunk ifjúsága?
Milyen lesz ennek az ifjúságnak az egy
háza? Az evangélikus fiatalság az utób
bi tíz-tizenöt évben kezdett eszmélődni.
Ennek tagadhatatlan jelei vannak gyülekezeti szinten, vagy például a Teoló
giai Akadémiára jelentkezők létszámnövekedésében. Valami új indult meg,
ami szétfeszíteni igyekszik az etidigi
formákat, mint a csíra a maghéjat. Jó,
hogy így van?
Talán nem mindig és nem minden
ben, de mégis kellett és kell a megúju
lás. Élénkülő ifjúsági közösségeinket
látva lehetünk-e optimisták? Ezé £z if
júságé a jövő?
Azt hiszem, sokkal több kell az opti
mizmusnál: „reménység, reménység, a '
holnap felől is reménység!” Amíg az
optimizmus az önbizalom gőgjéből
táplálkozik, addig a reménység Isten
előtti alázattal tekint a jövőbe. Ezsaiással együtt jól tudjuk, hogy „elfáradnak,
ellankadnak az ifjak is... de akik az
Úrban bíznak, erejük megújul.. Ez a
Biblia reális látása az ifjúsággal kap
csolatban. A fiatal élet sérülékeny,
mint a friss tavaszi hajtás, óvni kell a
káros hatásoktól, feltörő energiáit jó
irányba kell terelni - törődni kell vele.
Ez a felelősség egyházunké, gyülekeze
teinké! A Szentírás ugyanakkor olyan
fiatalokról is beszél, akik fontos külde
tést kaptak Istentől. Sámuelt gyermek
ként szólítja meg Isten, Jeremiást így
teszi prófétává: „Ne mondd, hogy fia
tal vagy, hanem menj...” (Jer 1,7.) Az
Újszövetségből Timóteus, akit Pál idős
presbiterek fölé is rendelt a gyülekezet
ben, a fiatalok szolgálatának jelképévé
vált. Az ifjúság küldetését egyházunk
nak és gyülekezeteinknek nagyon ko
molyan kell vennie!
Ezek után lássuk; milyen a mi ifjúsá
gunk?
M EG K ÍSÉ R TE TT IFJÚSÁG
Pénz, szex, népszerűség; könnyű élet,
drog, gyökértelenség... Sok tízezer más
fiatallal együtt ilyen hatások pergőtü
zében él az evangélikus fiatal is. Egy
neves pszichológusunk könyvében újra
és újra felteszi a kérdést: hogyan állhat
meg ilyen helyzetben a mai fiatal?
Mintha csak a Ti 9. Zsoltár 9. versét
olvasnánk: „Hogyan tarthatja tisztán
életútját az ifjú?” Hála Istennek, sok
fiatalunk elfogadja a választ is: „Úgy,
hogy megtartja igédet.” A kevésből
mégis túl sokan kallódnak. Imádkoz
zunk értük K. B. Ritterrel: „Oltalmazd
a gyülekezet ifjúit és leányait, hogy ser-.
dűljenek és éljenek tisztaságban és szemérmetességben...”
Ő SZ IN T E KÖ ZÖSSÉG RE VÁGYÓ
IFJÚSÁG
A néhány éve Gyenesdiáson beindult
nyári ifjúsági konferenciák meglepő ta
pasztalata, hogy elemi erővel tört fel a
közösségre való vágy - -mégpedig a ke
resztyén közösségre való vágy. Az első
évek túljelentkezésére nem is voltunk

felkészülve. Ez egyszerre jelent örömöt
és sürgető feladatot is. A Gyenesre,
vagy Fótra jelentkező fiatalok az őszin
te, lelki közösséget keresik - bizonyára
meg is találják.
A gyülekezet közösségében mégis
sokszor nem találják helyüket fiatal
jaink. Ennek oka a gyökértelenség. Va
lahol megszakadt a természetes kap
csolat a nemzedékek közt az egyház
ban is... Keresnünk .kell a módját,
hogy a 148. Zsoltár szerinti közösség
újra megvalósulhasson:
„Ti ifjak a leányokkal, öregek a fia
talokkal együtt dicséljétek az Úr ne
vét!” i
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG
„Tiéd ez a dal, neked énekel aj
kam. .
' „Jézusról zeng már énekem, Míg
egykor hozzá megérkezem...”
„Gyertek velünk még ma énekelni és
örülni...”
Töredékek, dallamfoszlányok abból
az igen tekintélyes énekanyagból, mely
vidám konferenciákon vagy bensősé
ges találkozókon újra és újra felcsen
dül. Van, aki szertelen túlburjánzásnak
véli ezt a több száz darabból álló ének
termést. Én a megújuló szív mindig új
énekét hallom ki belőle... A z éneklés
nek az egyházi ifjúság életében elsődle
ges szerepe van. Jelenlegi gyakorla
tunkban szinte egyedüli eszköze fiatal
jainknak a gyülekezeti szolgálatra.
Amikor a „nagy” gyülekezet a fiata
lok kis csoportjának szolgálatát hall
gatja az istentiszteleten, talán az egy
ház holnapja felől is reménység ébred
a szivekben...
A Z Ú JA T KERESŐ/IFJÚSÁG
Vonzó-e ‘ evangélikus ’ egyházunk a
fiatalok számára?
Történelmi, hitbeli örökségünket
megőrizve utat találunk-e á mai ifjú
sághoz? Külföldi példák nyomán ná
lunk is sokfelé próbálkoznak szokatlan
új formák bevezetésével. Valljuk azon
ban, hogy Krisztus népe az igazán újat
a rábízott evangélium tartalmában
hordja. Vonzó lehet egy látványos egy
házi show-műsdr, sok fiatalt megragad
egy modern külsőségek közt megtar
tott úrvacsora, de igazán újat csak a
személyes életújulásban, az újonnanszületésben kaphatnak a fiatalok. Ez
csak Krisztus által történhet, aki teg
nap és ma és mindörökké ugyanaz ezért örökké új!
A SZ O L G Á L A TR A K É S Z IFJÚSÁG
Egy kép .van előttem: tolókocsis fiú
egy szabadtéri rendezvény mozgalmas
sűrűjében. Kocsiját jóvágású, egészsé
ges fiú tolja. Mindkettőjük arcán önfe
ledt mosoly...
Amíg a képet nézem, egy szeretetintézményünkre gondolok, melynek ve
zetője szomorúan mondta el, hogy sok
gondozottjukhoz nagyon kevés az ápo
ló. Kevés olyan fiatal van, aki keresz
tyén hitét következetesen végiggondol
va,_életét ilyen szolgálatra rendezi be.
• Összegezve az eddigieket, megkér
dezzük: Mit jelent ma evangélikus fia
talnak lenni? Jó hangulatú konferen
ciákat, gitárzenét, lélekemelő bibliakö
röket csupán?
„...a holnap felől is reménység...”?
Csak akkor, ha van Szolgálatra kész,
vagy legalább szolgálatra készülő ifjú
ságunk!
Győri Gábor

Újra az Olvasó Népről
, Több mint két esztendeje, hogy
kulturális rovatunk foglalkozott
az Olvasó Nép című folyóirattal
és a mozgalommal, amelyet képvi
sel.
Most újra előttünk van egy
szám, gazdag tartalommal (1986/
1.): A 160 oldalas kötetből csak
keveset emelhetünk ki, hiszen a tel
jes beszámoló szétfeszítené kere
teinket.
Rögtön az első oldal felkelti fi
gyelmünket. Régi dolgok között
kotorászva, a cikk írójának kezébe
került véletlenül egy megsárgult
papírlapon két évtizeddel ezelőtti
ún. bestseller-lista a nyugati világ
legkapósabb, legkönnyebben elad
ható könyVeiről. Felsorolja a 21
könyv szerzőjét, címét. Érdemes
végignézni: ma már elavult olvas
mányok és időálló értékek válta
koznak benne. Nagy rosta az idő.
Hol van már Cronin Ezt látják a
csillagok könyve?! Az idős nemze
dék emlékezik még rá. De Thomas
Mann A Buddenbrook-ház regénye
vagy Hemingway Az öreg halász és
a tenger prózai eposza a világiro
dalom nem fakuló darabja. Szere
pel a listán olyan könyv is, amelyet
méltatlanul nem forgatnak ma
napság mint A. Munthe felejthe
tetlen műve, a San Michele regé
nye. A listához pedig ezt fűzi .a mai
közlő: „A 21 könyv mellé írtak
még egy könyvet, az ’örök bestseller’-t: a Bibliát.”
A csehszlovákiai magyar kultú
ra nyomában jár három cikk: ho

gyan került szóba Mikszáth a prá
gai egyetemen; milyen missziót vé
gez a komáromi Magyar Területi
Színház meg a kassai fiókszínháza;
milyen irodalmi estet rendeztek
Párkányban (Sturovo)? Az utóbbi
ról a beszámoló Babits vallomásá
val zárul - a költő éppen szemközt,
a Duna innenső partján, az eszter
gomi nyárilakban fogalmazta meg:
„Magyar irodalom csak egy van,,
egyetlen föld, melynek termő tala
ja a magyar nyelv...”
Lapozgatásunk során egyszercsak a mi Sztehlo Gáborunkkal
találkozunk. Bozóky Éva számol
be emlékiratának megjelenéséről
egyházunk kiadásában, és a keltett
hullámgyűrűzésről: az emlékét
megelevenítő tévéfilmről, az Evan
gélikus Országos Múzeum Sztehlo-kiállításról és a hazahozott
hamvai fölött el nem fogyó friss
virágokról. Az emlékiratot az
Evangélikus .Országos Levéltár
őrizte, s a Diakonia folyóiratunk
dobta be a köztudatba, amikor
1981-ben két számában szemelvényesen közzétette. A sikerkönyv
első kiadása 1984-ban jelent meg,
s követte ebben az évben a máso
dik kiadás.
Az Olvasó Nép is elérkezik eb
ben a számában a folyóiratunkig.
„Protestáns folyóiratok” főcím
alatt Zay László mutatja be a re
formátus Confessio-t és az evangé
likus Diakoniá-1. A két folyóirat
szerkesztőjével, Tenke Sándorral
és e sorok írójával folytatott be

szélgetését közli, nagyon tárgysze
rűen, rokonszenves megvilágítás
ban. A hozzám intézett kérdései
ből itt egyet említek, mely engem
is elgondonkoztatott: volt-e elődje
a Diakoniának, alcíme szerint az
Evangélikus Szemlének? Messzire
kellett visszanyúlnom. Kamer Ká
roly egykori Éurópa-szintü újszö
vetséges professzorom szerkesztet
te a tíz éven át, 1934-1944 között
megjelenő folyóiratot, összefogva
munkatársi gardájában a korabeli
magyar evangélikus értelmiség és
lelkészek, teológiai tanárok leg
jobbjait. Zay László interjúja bele
vág a Diakonia egyik célkitűzésé
be: mondanivalónkat túlvinni egy
házunk határán.
Végül két különlegességre hí
vom fel a figyelmet az Olvasó Nép
e számából. A szerkesztő, Tóbiás
Áron itt közli első alkalommal két
rádiós riportját 1956-ból: Németh
Lászlóval a tihanyi-félszigeti Sajkódon folytatott beszélgetését és a
rádióban már műsorra tűzött,-de a
közbejött események miatt akkor
nem sugárzott Szabó Lőrinc-interjút. Szabó Lőrinc a művészetben,
irodalomban a merész újítást és a
hagyomány őrzését mondja előre
vivőnek, s példáinak Aranyt, Babitsot, Goethét nevezi. A beszélge
tés végén Tóbiás Áron kérdés nél
küli üzenetet kér a költőtől, s azy
így hangzott: „Békesség a földön a
jóakaratú embereknek.”
0

Veöreös Imre

\

Annikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondta: „Térjetek meg/", azt akarta, hogy
a hívek egész élete megtérés legyen.
Luther Martorí 95 tételének az első pontja.
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Felekezeti azonosságtudat - ökumenikus nyitottság

Reformációi önvizsgálat
Van, aki örül, s van, aki feleslegesnek tartja, hogy még 1986-ban is ünnepeljük
egyházunkban a reformáció ünnepét. A k i örül, az szívesen hallja Luther és
a többi reformátor nevét, öntudatosan emlegeti a magyar reformáció nagyjait,
eseményeit és drága őseink hűségét. A k i feleslegesnek tartja, az szívesebben hall
arról, ami más felekezettel összeköt., az egységmozgalomról, a világméretű
keresztyénség nagy családjáról. Idejétmúltnak,
túlhaladottnak minősíti a felekezeti öntudat ápolását
és magát a különállást is.
Kétségtelenül, a reformáció megünneplése önvizs
gálatra késztet most is. A közelmúltban több olyan
évforduló volt az evangélikusságban, ami eszméltetett. Az Ágostai Hitvallás 450 éves évfordulója (1980),
Luther 500. születés-évfordulója (1983), de a Lutherá
nus Világszövetség budapesti Világgyűlése (1984), sőt
még a Bach-évforduló (1985) is ilyen eszmél tető alka
lom lehetett. Mások is kérdezték, magunk is felvetet
tük: mit jelent evangélikusnak lenni. Ma túl vagyunk
ezeken a kerek évfordulókon, de a kérdés ma is él.
A magyar evangélikusság sem áll úgy az érdeklődés
fényszórójában, mint az említett évek során, de a
kérdésre ma is válaszolnunk kell.
Személyesen is foglalkoztat. Gyülekezeti lelkészként
is találkozom vele, rendszerint negatív formában:
vagy a hamis könnyelmű nyitottság, vagy a beszűkült
felekezeti öntudat formájában. Sarkítva: az egyik cso
portnak minden mindegy, semmit sem jelent evangéli
kus volta, „keresztyének vagyunk, nem evangéliku
sok”. A másik csoport viszont mindenütt eretnekséget
sejt, ahol nincs jelen a hitvallásos evangélikusság.
Nagyon szeretem a világkeresztyénséget, ezen nem
csak a protestánsokat értem, hanem a római katoliku
sokat, orthodoxokat és anglikánokat is, ugyanakkor
örülök annak, hogy még ma is evangélikus vagyok.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszei,
Haldoklónak angyalsugás:
„Ne félj: fogd a kezemet".

ÁRA: 11 ,-F t

Weizsäcker államelnök találkozása
a protestáns egyházak vezetőivel

Gyermeknek is: „Mily szép rege” ,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Richard von Weizsäcker, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, Budapesten
tett látogatása alkalmából október 14-én találkozásra hívta meg a hazai két
protestáns egyház vezetőit, dr. Tóth Károly református és dr. Nagy Gyula evangé
likus püspököket. Ezt megelőzően a két püspök Losonczi Pál, az Elnöki Tanács
elnöke meghívására részt vett a nyugatnémet államelnök tiszteletére rendezett
parlamenti díszvacsorán és ugyancsak jelen voltak az Operaház díszelőadásán is.

,

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.
V_________________ __________________ )

Vallomás a Bibliámról
Itt sorjáznak könyvespolcomon a jó öreg
„Károli”-tól kezdve a legkülönbözőbb nyelvű és
kiadású Bibliák. Végigsimogatom őket tekinte
temmel. s kezembe veszem a legkedvesebbet.
Fatáblák közé kötött, kapcsos, megsárgult lapu,
régi-régi könyv. Évszázadok terhe nehezedik rá.
A Majna menti Frankfurtban nyomták még gót
betűkkel 1718-ban. Tán édesanyám ősei vehet
ték és hozták magukkal Hessenből a baranyai
lankákra telepedve a török kitakarodása után,
amikor magyar földön új otthont, szebb életet
kerestek. Mi mindent élt át ez a drága könyv
családunk és Európa .izgalmas történetéből?
A vándorlást és járványokat, tűzvészeket és há
borúkat, születések örömét és szomorú halálese
teket, lakodalmakat és ünnepeket.
De most arra gondolok: mit adhatott ez a
könyv azoknak, akik kézbe vették és szavára
figyeltek? Hiszen a Biblia nemcsak van, létezik,
eseményeket átél, hanem a Biblia szól és kiált,
beszél és tanácsol, mert Isten igéjének hordozó
ja. A Biblia nemcsak könyv, hanem mennyei
üzenet! Hányszor adott erőt és vigaszt a szava,
csendességet és frissülő reményt mondanivalója.
De lehet, hogy parancsolt és megítélt, leleplezte
a vétkeket és bűnbánatra indított, amint az a
Szendéteknek tetszett. Gyerekek tanultak belőle
betűvetést, olvasást, erkölcsöt és magatar-

Ökumenikus nyitottság
Elengedhetetlen. Az ökumenizmus iránya vissza
fordíthatatlan és Valószínűleg a vége felé közeledő 20.
század legnagyobb egyháztörténeti eseménye a ke
resztyének egységmozgalma. Századunkban a Szent
lélek fényszórójába került a jézusi imádság: „hogy
mindnyájan egyek legyenek”. Egymássál párhuzamo
san fedezik fel az egyes felekezetekben, hogy minden
különbözőség, ellentét ellenére egymással közösség
ben vagyunk, egymás testvérei lehetünk, és szétszalradozott voltunk nem természetes, hanem botrány.
Rengeteg tárgyalás, sok teológiai munka és gyüleke
zeti testvéri közeledés jelzi a főirányt. Aki ezzel a
sodrással szemben akar úszni, nem él a 20. század
keresztyénségében.
Felekezeti azonosságtudat
Az egységtörekvésekkel szinte egy időben erősödött
meg a felekezetek öntudata is. Mi evangélikusok is
kerestük a gyökereinket, jellegzetességeinket. A dia
lógusok folyamán mindig egyszerre kell tisztázni, ki
a másik és ki vagyok én. A római katolikus teológu
sok legkiválóbbjai is így gondolkoznak. Például Kari
Rahner professzor egy magyarul is megjelent könyvé
ben igy ír: ... „az evangélikus keresztyénség valóban
hozzátartozik saját történelmi létezésünkhöz, nem
térhetünk ki előle, puszta létével is kérdést intéz fe
lénk” (A hit alapjai). Ugyanezt elmondhatjuk mi is.
A megoldás számomra az, hogy ökumenikus nyitott
ságomban nem veszíthetem el evangélikus öntudato
mat, és evangélikus öntudatomban nem feledkezhetem meg más keresztyén felekezetekről.
,
(Folytatás a 3. oldalon)

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcseségnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkes forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll. .

(Folytatás a 3. oldalon)

Az Erfurti Dóm - itt szentelték pappá Luthert

D öntés született
a T eológiai Akadém ia
új épületének m egépítéséről

A legújabb, móri gyülekezetünk
adott otthont az O rszágos
D iakóniai Konferenciának

3. oldal

5. oldal

Dr. W inkler Gábor
építészm érnök véleménye
a megsérült soproni templomról ,
7. oldal
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„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a
| rosszat jóval.” (Rm 12,21)
! VASÁRNAP - „Maradjatok meg őbenne, hogy ami! kor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne
szégyenítsen minket eljövetelekor.” - ÍJn 2,28 (Zsolt
! 46,8 - Mt 5,38-48 - Zsolt 119,73-80) Urunk, Jézus
Krisztus! Áldott légy, hogy eljöveteled Ígéretét ne
künk adtad. A te ígéreted vigasztal kudarcainkban
és megpróbáltatásainkban, fegyelmez kísértések és
hitünk gyengélkedése közben, erőt ad küzdelmeinkben
és fáradozásainkban. Óvj meg minket, kérünk, hűsé
geddel a hűtlenségtől, Lelked erejével a lelketlenségtől, a jó reménység által az eleséstől, hogy ha vissza
térsz, ne kelljen megszégyenülnünk előtted. Ámen.
HÉTFŐ - „Már nem a te beszédednek hiszünk, hanem
mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a
világ üdvözítője. ” - Jn 4,42 (Zsolt 40,17 -1 Kor 9,13-18
- Gál 3,15-18) Urunk! Megköszönjük neked azokat
- lelkészünket, szüleinket, keresztszüleinket és máso
kat is -, akiket eszközöddé tettél, hogy az ő bizonyságtételükben találkozz velünk. Köszönjük, hogy minket
is felhasználsz követül, hogy másokat is elérjen szere
teted jóhíre. Add, hogy ne szakadjon meg közöttünk
és bennünk a tanúk végtelen csatárlánca. Kérünk,
tedd hatékonnyá bizonyságtételünket, hogy sokan
megismerjék benned Üdvözítőjüket. Ámen.
KEDD - „Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk,
meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már meg
kaptuk, amit kérünk tőle.” - ÍJn 5,15 (Zsolt 6,10 lMóz 13,7-18 - Gál 3,19-22) Mennyei Atyánk!
Tedd imádságainkat a rád figyelés alkalmaivá. Se
gíts, hogy ne csak kérni, követelni tudjunk, hanem
csendben fád figyelni is. Gyógyítsd meg, kérünk,
imádkozó életünk betegségeit, hogy gyermeki biza
lommal tudjunk hozzád fordulni, és a veled való
beszélgetések csendes perceiben békességre jussunk
és erőt gyűjthessünk. Ámen.
SZERDA - „Az egész sokaság örült mindazoknak a
csodáknak, amelyeket ő vitt véghez.” - Lk 13,17 ,
(Zsolt 13,6 - Mt 10,34-39 - Gál 3,23-29) Uram! Azt

G y a rm a th y Irén
r r

Ősz
Nem tűnt f e l semmi, csak, a
nagy tó kapta magára ezüstös
selyemtakaróját, mintha hirte
len indulni kellene, ha hívják. A z
emberek künn ültek a padokon,
az erkélyeken és a távolba néz
tek szótlanul. M intha vártak
volna valakit. De nem jö tt senki
és nem történt semmi különösen
említésre méltó. A tó lágyan rin
gott, hullámai ütemesen ütköz
tek a part köveinek.
Egy magányos öregúr kutyá
já t sétáltatta. Lassú léptekkel
sétáltak, a kutya gondosan f i 
gyelt arra, hogy el ne hagyják
egymást. A férfi hirtelen meg
borzongott >és begombolta az
egyik kabátgombot. A z üdülők
legtöbbje lehúzta a redőnyöket,
az alkalmi árusok eltűntek új
piacot keresve.
«
Egész nap viháncoltunk. Ker
gettük egymást a platánsor
hosszában. Ragyogott az ég is

„Erősítsdmeg Istenünk...”

1985-ben fejezte be teológiai tanul
mányait, és még ugyanabban az
évben kötött házasságot Tamássy
Zoltánnal. S azóta ő is Csőváron
teljesít szolgálatot férje mellett.
Keveházi esperes Lk. 10,1—2-t
olvasta fel igehirdetése alapigéje
ként. Megemlékezett arról, hogy
éppen 3 éve temette el a gyülekezet
Kiszely Sándort, aki 17 éven át
volt a gyülekezet lelkésze. S a fiatal
lelkészekhez fordult szavaival:
minden emberhez irányította őket
az evangéliummal való szolgálat
ban. Kemény munka vár rájuk: az
aratás - azaz .Isten követségében
járás. De a gazda Isten, aki nem
csak feladatot ad, hanem előttük
jár. - Szinte az igen válasza volt
erre Tamássy Zoltán maga válasz
totta igehirdetési alapigéje: Jn
6 ,6 8 . Péter szavai voltak ugyan
ezek, de úgy hallhattuk, mint a
Tamássy-házaspár Jézusnak adott
szavát. „Uram, kihez mennénk?
Örök élet beszéde van nálad”. S a
1 0 lutherkabátos lelkész a gyüleke
zettel együtt kérte: „Erősítsd meg
Istenünk...”
Az istentiszteletet követő díszközgyűlésen a köszöntők egész so
rát hallottuk. A csőváriak szóltak
először (Nemes János felügyelő,
Klenk Pál gondnok és a fiatalok),
majd a penciek következtek, akik
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Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly
I de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6.
I Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de.
gondolom, hogy a látásommal van baj. Én nem I 11 (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 5. szerelátom csodáidat, minden olyan természetesnek tű I tetvendégség. Üllői út 24. de. fél 11
(úrv.) Kertész Géza. Karácsony Sándor
nik. Mégis kérem, tégy csodát velem is: tedd látóvá
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi
szememet, hogy lássam, amit te teszel. Tudom, így
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
én is magasztallak majd téged. Ámen.
renc, déli 12. (magyar) Kertész Géza.
CSÜTÖRTÖK - „A világ uralma a mi Urunké, az ő
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál.
Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké.”
Kőbánya de. 10. Veöreös Imre. Vajda
-Jel 11,15 (Zsolt 9,3-Tit 2,1-10-G al 4,1-7) Mennyei
Atyánk! Nehezen tudunk beletörődni, hogy uralma I Péter u. 33. de. fél 12. Kinczler Irén.
Zugló de. 11. (úrv.) Cserháti Sándor.
dat nem e világ módján gyakorlód. Kérünk, szabadíts
meg a türelmetlenségtől, az ítélkezés bűpétől. Add, ; Kerepesi út 69. de. 8. Cserháti Sándor.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Cserháti Sán
hogy tudjunk uralmad alatt élni, és arról a szeretet
dor. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Bachocselekedeteivel bizonyságot tenni. Bocsásd meg vét
recz Katalin. Váci út 129. de. negyed
keinket és jöjjön el a te órszágod! Ámen.
10. Reuss András. Frangepán u. 43. de.
PÉNTEK - „Békességet hagyok nektek: az én békessé
8. Reuss András. Üjpest de. 10. Blázy
gemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan
Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is
Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél
csüggedjen.” - Jn 14,27 (Zsolt 138,7 —2Tim 4,5-8 9. Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc
Gál 4,8-20) Urunk! Együttérző sziwel gondolunk
de. 10. Szebik Imre (és a Schütz-kórus).
embertársainkra, akik háborútól szenvednek, akiknek
Pestlőrinc Erzsébet-telep de. háromne
harag ég a szivében, akik még családjukban sem talál
gyed 8. Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
nak nyugalmat. Tehetetlennek érezzük magunkat, mi
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
nem tudunk segíteni. Ezért jó nekünk, hogy ígéreted
Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8.
be kapaszkodhatunk, elfogadhatjuk békességedet, és
Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bí
így formálsz bennünket Isten gyermekeivé, akik bé
zik László. Rákospalota Nagytemplom
kességedből élnek és békét teremtenek. Ámen.
dé. 10 Bolla Árpád. Rákosszentmihály
SZOMBAT - „Ha az evangéliumot hirdetem, azzal
de. 10. Mátyásiöld de. 9. Szalay Tamás.
nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kisrám. De jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliu
tarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
mot!” - 1Kor 9,16 (Jer 20,9 - lKor 9,24-27 - Gál
de. 9. Kosa László. Rákoscsaba de. 9.
4,21-31) Urunk! Mi gyakran büszkélkedünk azzal,
hogy feladatainkat, kötelességeinket elvégeztük. Pál
Kosa Pál. Rákosliget de. 11. Inotay
Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. Kosa
apostol vallomása megszégyenít minket.^ A tiéidnek
László.
tisztesség, ha feladatot bízol rájuk, és öröm, ha meg
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai
bízatást adsz nekik. így kapcsolj be minket is, ké
Miklós, de. fél 11. (német), de. 11.
rünk, országod építésébe, hogy boldogan tegyük
(úrv.) Madocsai Miklós, du. 6. Fodormeg mindazt, amit ránk bízol. Add, hogy életünk és
né Szkrinyár Katalin. Torockó tér de.
szolgálatunk az előttünk jártak munkájára épülhes
fél 9. Fodomé Szkrinyár Katalin. Óbu
sen, és jó magvetés lehessen az utánunk jövők szá
da de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay
mára. Amen.
Ittzés János
Vilmos u. 11. de. 9. Takács József, de.
11. Takács József, du. fél 7. Kőszeghy
Tamás. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 1L Kőszeghy Tamás. Kelen
tapasztaltabbak cikáztak mint föld de. 8. Missura Tibor, de. 11. (úrv.)
közelgő vihar villámai. O k már Bencze Imre, du. 6. Missura Tibor. Né
metvölgyi út 138. de. 9. Bencze Imre.
tudták, hogy nem szabad egy Kelenvölgy
de. 9. Rőzse István. Buda
helyben repdesgetni, neki kell fok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillag
vágni a nagyobb távnak is, az hegy de. fél 10. Benkő Béla. Csepel de.
fél 11. Mezősi György.
elérhetetlen magasságnak is.

M i lenne ez itt más, mint pró
és senki sem vette észre azt a
kicsinyke felhőt, amely átsu bálkozások a nagy út előtt.
hant a láthatáron, éppen csak M ert a levegőben is érvényes a
ránk pillantott és máris észre nagy törvény, amely az erősekre
vétlenül tovább úszott az ég és a gyengékre vonatkozik. Jaj
kékjében. Tervéket szőttünk annak, aki nem készülfel, könymásnapra, kirándulást szervez nyen lemaradhat. Es néha pihe
tünk és n e m ' fordult meg nő sem akad. Es senki, aki segí
agyunkban a lehetetlen gondo tene, felem elne... Azokra gon
lata. Hazafelé az úton megint dolok, akik közülünk is kiálltak
megcsodáltuk azt a gyönyörű a sorból, mert belefáradtak a
bordó rózsát, amely a nagy szá-\ repülésbe. Reggel még hatvan
razságban ilyen széppé serdült, hat kocsi állt az üdülő előtt, este
miközben föld-anyja cserepes már csak nyolc volt. Délben még
szájjal várta a vizet.
tüzes a nap, de néhány óra és itt
Egyszerre fecskeraj húzott át a borzongató hűvösség. Régi is
a légen. Lehettek úgy húszán. merősömhöz indulok, mint min
Repülési bemutatót tartottak. den évben, hogy felkeressem.
Némelyik meredeken szállt fe l Keresem a régi házat, a beesett
felé, hogy hirtelen egy merész kerítést, de helyette szép, új ke
fordulattal megint megközelítse rítés van, a ház renoválva. Kér
a f á k tetejét. A z volt az érzé dezősködöm, mert a kapu zárva.
sünk, hogy súlytalan. A fiata- Nem, nem látták a lakóját, pe
labbja csak egy helyben remeg- dig egész nyáron itt voltak.
tette szárnyait, az idősebbek és A másik szomszéd többet mond.
A szíve ölté meg. Saját felelős- .
ségére hazaengedték. Két hó
napja temették. A fia is hazajött
Amerikából. Istenem, hányszor
várta jövetelét! Csak most ért
ide. Lehajolok, néhány szál vad
virágot viszek emlékül.
Tavaly még itt volt, még ma
a beiktatás napja délelőttjén saját
templomukban is kérték a lelké ga szedte meg a f á k gyümölcsét.
szekre és gyülekezetükre az áldást Tavaly még mesélt a terveiről,
(Dulai János másodfelügyelő, Kle- m i mindent csinál, hogy mire a
nyánszky Dániel gondnok és-a fia fia megjön... Elkésett. A fiú. Es
talok). Á Teológiai Akadémia és most már hiába minden, az éle
az Országos Egyház nevében dr. tet nem lehet visszaforgatni.
Selmeczi János a Teológus Otthon Időben kell felkészülni a nagy
igazgatója, az egyházmegye kö
útra.
szöntését Ponicsán Gyula egyházTegnap még néhány elkésett
megyei felügyelő mondta el.
Öregek.
A kollégák jókivánságait Detre Já üdülő jelentkezett.
nos aszódi lelkész tolmácsolta. Ba- Mindig az utolsók között van
chát István váci lelkész pedig a nak, pedig ők indulnak előbb.
szomszéd gyülekezetek örömének Nem kis büszkeséggel mutatják
adott hangot. Fgjes László esperes az idevetődött külföldinek kin
Püspökhatvanból a római katoli cseinket, történelmünk itt ma
kusok köszöntését, Szilágyi Sán radt romjait. M esét a kecske
dor prédikátor Pencről a baptisták körm ökről és a gyönyörű leány
üdvözletét hozta. Movik Lászlóné
ról, és a visszhangot próbálgat
tanácselnök és Halász Zoltán a
já
k , amely már nem válaszol
HNF titkára és Csővár elöljárója
vissza.
Sajnos. Fenn vagyunk a
a nagyobb közösség bizalmát fe
hegyen.
Lenézünk a kék vízre,
jezte ki. A szegediek áldáskérését
amelyen egyetlen vitorlás vár
dr. Benkóczi Edit adta át.
Keveházi esperes Káldy püspök csak állhatatosan.
üdvözletét tolmácsolta, majd felol
Esteledik. M ár jön f e l a hold
vasta dr. Nagy Gyula püspök és is. M ire leérünk a sétány fá i
dr. Cserháti Sándor dékán távira rozsdabarna
levél-szőnyeget
tát és Lukács József egyházügyi borítottak az éppen érkező Ő S Z
titkár levelét.
elé. Egyedül megyek, messze a
A gyülekezet vendégszeretete, a
beiktató istentisztelet melegsége csoporttól. Szívemben nyuga
szép emléket adott mindannyiunk lom van. És köröttem minden
nak, akik ott lehettünk ezen a va azt mondja... nem vagy egyedül,
„ha valaki egyedül van, én vele
sárnap délutánod Csőváron.
vagyok."
Detre János

Lelkésziktatás Csővárott
(Folytatás az 1. oldalról)

j

Szentháromság utáni 21. vasárna
pon az oltárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje:- Ef
6,10-17 (18); az igehirdetés alapigéje:
Mk 9 , 14-29.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A'RÁDIÓBAN. 1986. november
2-án vasáríiáp' reggel17.05 órakor az
evangéllkdá egy ház félóráját közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet: dr. Cserháti
Sándor az Evangélikus Teológiai Aka
démia dékánja.

Csúcsforgalom.
Állok egy forgalmas útszakasz
gyalogátkelője előtt. Nincs jelző
lámpa. Átellénben és mellettem
egyre több ember.
Az autók szinte vég nélküli sora
végre ritkulni kezd. Gyorsan ki
használjuk, rohanunk. Én még
ezenkívül is jobban sietek.
Átérve a szemközti járdára ka
nyarodom, pár lépést teszek előre.
„Ne hagyjanak itt...!?” rimánkodik a hátam mögött egy kérő
hang. Hirtelen megfordulok. Elju
tott nemcsak a fülemig, de a szíve
mig is.
Pár méterre tőlem a járda szélén
egy töpörödött néni áll. Hiába
próbálkozik, nem tud egyedül az
úttestre lépni. Jobb karjával botjá
ra támaszkodik, bal karját felemel
ve tartja, önkéntelenül hangsúlyt
ad ezzel szavainak.
A tömegben - a már velem
szemközti oldalra rohanók közül egy fiatal hölgy - úgy mint én megtorpan, visszafordul. Én figye
lek, mi lesz...?
A néni észre veszi őt, s a könyör
gő kérést most már hozzá intézi:
Drágám, vigyen át!
S ő, a megtett méterekről vissza
tér, jobb karját kinyújtja, a néni
ballal belekapaszkodik, s elindul
nak...
Csak ők ketten mennek már az
átkelőhelyen. Lépésről lépésre.
Ezalatt két oldalt az autók száma
egyre szaporodik. A fiatal nem za
vartatja magát, kíméletesen vezeti
az öreget.
A forgalmat leállítják, megállít
ják az időt, megálljt parancsolnak
rohanó életünknek; gépeknek, em
bereknek. Két szív, két ember, öszszefogódzva.
Egyik a másikért!
Az egyik - a fiatal -, feltűnően
csinos volt, míg a másik - a néni egyszerű, kopott...
Egy ige jut eszembe: Az ő angya
lainak parancsol felőled és kézen
hordoznak téged, hogy meg ne üsd
' lábadat a köbe.
Megszégyenülve, megszégyenít
ve, bűnbánattal távozom, hiszen
megelőztek a jó cselekvésében.
Szóé V. P.
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Amerikai evangélikus egyházi
csoport látogatása hazánkban
Tizenhárom tagú amerikai evangélikus egyházi csoport tett szeptember 30. és októ
ber 6. között látogatást Magyarországon, kelet-európai tanulmányútjuk során. Az
Amerikai Evangélikus Egyház (LCA) lelkészeiből és világi gyülekezeti vezetőiből
álló csoportot Norman H. Nuding, az egyház Európa-titkára vezette. Többen közü
lük részt vettek már a budapesti evangélikus világkonferencián is.

A csoport tagjait hivatalában
fogadta dr. Nagy Gyula püspök
és beszélgetést folytatott velük
egyházunk mai életéről, teológiai
irányáról és az egyházak felada
tairól a mai világban. A delegáció
vezetője átadta dr. James R.
Crumléy newyorki püspök meleg
köszöntését egyházunk vezetősé
gének.
Az amerikai delegáció látoga

tást lett Teológiai Akadémiánkon,
beszélgetést folytatott az Akadé
mia tanáraival és hallgatóival. Fel
keresték a Budai Evangélikus Sze
retetotthont, az Evangélikus Mú
zeumot és részt vettek a kínai egy
házi delegáció Deák-téri ökumeni
kus istentiszteletén. Október 5-én
négy budapesti és vidéki gyüleke
zetünkben tettek látogatást, végez
tek igehirdetést.

Az Ausztriai Gusztáv Adolf Egyesület
125 éves
Ebből az alkalomból október 10-12.
között jubileumi ünnepségeket tartot
tak Becsben. Egyházunk képviseleté
ben Szemerei Zoltán pénzügyi osztályvezető, a Gyülekezeti Segély világi ve
zetője vett részt.

sa és a már megkötött leszerelési meg
állapodások kétségbe vonása. A béke
ellen hat a fejlődő országok eladósodá
sa, fizetésképtelensége is. A szeptember
4-én közzétett állásfoglalás javasolja,
hogy a békezsinat elképzelését kapcsol
ják össze az Egyházak Világtanácsá
nak 1990-re tervezett „béke, igazságos
ság és környezetvédelem” konferenciá
jával. A konferenciát az EVT VI., vancouveri nagygyűlésén határozták el,
abból a megfontolásból, hogy átfogó
an foglalkozzanak a békét veszélyezte
tő összes tényezővel. A vancouveri
nagygyűlés az atomfegyverek gyártása,
telepítése ellen egyértelműen, fenntar
tás nélkül állást foglalt.
A nagygyűlés nyilatkozatát ugyan
akkor nem mindenütt fogadták egyér
telmű helyesléssel, még az NSZK-beli
protestáns egyházakban sem. Ezért az
állásfoglalás sürgeti, hogy a világ egy
házai készítsék el az első közös békenyilatkozat-tervezetet. A Tanács hang
súlyozza, hogy a hit kérdéseiről és gya
korlati következményeiről nem egysze
rűen többségi szavazással kell dönteni,
a másként gondolkodók kizárásával,
hanem sokkal inkább türelmesen kell
küzdeni a lehető legszélesebb körű
egyetértés érdekében.
A II. János Pál pápa által Assisibe
összehívott béke-imanapon, október
27-én az NSZK-ban is számos helyen
tartanak ökumenikus istentiszteleteket
a békéért. - A keresztyén egyházak kö
zös nyilatkozata és fellépése a békéért
attól függ, hogy „mindazok, akik Isten
népéhez tartoznak, a legnagyobb mér
tékben működjenek közre”.
(Evangelisches Gemeindeblattfü r Würt
temberg - szp)

100 éves a Bajor Diakóniai Egyesület
A jubileumi ünnepségeket október
10—14. között tartották Nümbergben.
Egyházunkat dr. Kamer Ágoston fő
titkár, a Gyülekezeti Segély vezetője
képviselte.
Vendégprofesszori szolgálat
A bécsi Protestáns Teológiai Fakultás
meghívására dr. Vámos József teológiai
tanár október 13-17. között előadást
tartott.
Konferencia a közös biztonságról
A Lutheránus Világszövetség Tanul
mányi Osztálya október 6-11. között
Buckow-ban (Berlin közelében, NDK)
konferenciát rendezett a nemzetközi
biztonság kérdéseiről, és az egyhá
zaknak ebben való szerepéről. Az al
kalmon egyházunk képviseletében
dr. Reuss András angyalföldi lelkész
vett részt.
A békezsinat változatlanul szükséges
olvashatjuk az NSZK-beli evangélikus
(protestáns) egyházak (EKD) tanácsá
nak legutóbbi állásfoglalásában. A bé
ke az emberiség megmaradásának fel
tétele, ugyanakkor súlyos veszélyt je
lent az atomfegyver-kísérletek folytatá
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A N yíregyházi Evangélikus
gyülekezet
200 éves tem plom szentelési
emlékünnepére

Az

ÜNNEPI HÉT PROGRAMJA:

Október 26. vasárnap:
az ünnepi hét megnyitása
ló 10 órakor kiállítás megnyitása
10 órakor Istentisztelet
úrvacsoraosztással

Igét hirdet: dr. Fabiny Tibor
teológiai tanár
November 2. vasárnap:
az ünnepi hét- záró istentisztelete
10 órakor Istentisztelet, közgyűlés
Igét hirdet: dr. Nagy Gyula
püspök
Az esti előadássorozat este 6-kor
kezdődik
Október 26-27:
A nyíregyházi gyülekezet szerepe
az országos egyházban

Értesítjük Olvasóinkat és a Lelkészi hivatalokat, hogy október
26-i, reformációi számunk 8 olda
lon, 11,- Ft-os áron jelenik meg.
Pótrendeléseket postafordultá
val még elfogadunk.
Szerkesztőség
Apróhirdetés
Két fiúgyermekét (9,11 éves) egyedül
nevelő 37 éves fiatalos természetű édes
anya keres korban hozzáillő, diplomás
férjet, apukát. Szeretet és megbecsülés
hiányzik az életünkből. Cím és telefon
szám a kiadóban.
33 éves, intelligens vallásos férfi ke
res feleséget 25 évesig, olyan lány sze
mélyében, aki mélyen vallásos és tiszta!
Jelige: Igazság és hűség.

Evangélikus
Élet

Előadó: dr. Fabiny Tibor
professzor
Október 28-29:
Fejezetek a gyülekezet
történetéből

Előadó: Magyar László lelkész
Október 30-31:

A templom a gyülekezet életében
Előadó: Szabó Gyula esperes
Befejező áhítatokat
Bozorády Zoltán ig. lelkész tart.
Minden este énekel a gyülekezet
énekkara, Nagyváti Pál
vezetésével.
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Pestlőrinc
Evangélizációs sorozat lesz október
20-26. hétfőtől vasárnapig délután 6
órakor Győri János Sámuel szolgála
tával.
Október 26-án délután 6 órakor
Deák téri orgonazenés áhítat

Dudits Pál
Bruhns, Vieme, Bach és Messiaen
műveket orgonái.

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fényszedő Üzem
(867087/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60092 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
BIRKAS BÉLA igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hirlapkézbesltö postahivatalnál,
a hirlapkézbesltőknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hirlapelöfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELÍR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési dij: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk vissza!

Evangélikus Élet 1986. október 26.

Az Országos Elnökség nagy horderejű határozata

Reformációi önvizsgálat
(Folytatás az 1. oldalról)
Személyes vallomásom
Szeretem egyházunk tanítósát:
az egyedül Krisztus alapelvet, ami
fölébenő a másik három gyakran
emlegetett elvnek is: egyedül hit
ből, egyedül kegyelemből, egyedül
a Szentirás. Szeretem evangélikus
Szentirás kezelésünket, az Ágostai
Hitvallás tágölelésű egyházfogal
mát, szeretem a világról alkotott
reális tanításunkat: nem gyűlöljük,
nem imádjuk, szeretem állandó
készségünket a szüntelen reformá
cióra.
Kedvelem egyházunk kegyessé
gét, ami elválaszthatatlan Luther
személyétől. A munka és családszeretetet, az értelem megbecsülé
sét, az iskolai oktatás értékelését,
az evangélikus derűt, szeretem
Lutherünk őszinteségét, énekszeretetét, a szeretetben munkálkodó
hit hangsúlyozását. Természetesen
van kritikám is: nem kedvelem az
evangélikus langyosságot, a meg
térés hirdetésének meggyöngülé
sét, a kényelmes üdvbizonyossá
got, vagyis mindazt, ami ellen Jé
zus is protestált a kisázsiai gyüle
kezetekben a Jelenések könyve sze
rint. De bírálatomnál is jobban
szeretem az evangélikusság nagy
családját, amiben felnőtt család
tagnak érzem Magyarországi
Evangélikus Egyházunkat a buda
pesti világgyűlés után is.
Örülök annak, hogy sokak sze

rint az Evangélikus Egyház Róma
és az Orthodoxia között a hid sze
repét igyekszik betölteni.
Ökumenikus nyitottsággal fi
gyeljük a testvéregyházak életét.
Keressük a kapcsolatokat minden
szinten, ugyanakkor tisztázzuk
magunkban, kik vagyunk mi,
evangélikusok. Mindkettőt tehet

jük a ma is érvényes reménység
jegyében: Jézus Krisztusban van
reménység az ökumenikus nyitott
ságra és Benne reménységgel fo
gadhatjuk el ajándékként evangéli
kus mivoltunkat is.
így lesz értelme reformáció ün
neplésünknek 1986-ban is.
Hafenscher Károly

Korábban már hírül adtuk, hogy
Országos Egyházunk Elnöksége el
határozta a Teológiai Akadémia épü
letének a bővítését, illetve egy új épü
letnek az építését. Olvasóinkat sze
retnénk tájékoztatni arról, miért van
erre szükség és hogyan áll jelenleg
Teológiai Akadémiánk új épületének
a tervezése.
A MÚLT ÖRÖKSÉGE
Lelkészképzésünk az első világhá
ború végéig három helyen: a sopro
ni, a pozsonyi és az eperjesi teológiai
főiskolákon történt. A két világhá
ború között lelkészeink a soproni
teológiai fakultáson készültek fel
szolgálatukra. A második világhá
ború után a soproni állami teológiai
fakultás helyén, mint önálló egyházi
intézmény megalakult az Evangéli
kus Teológiai Akadémia. Ez az in
tézményünk 1951-ben Budapestre
költözött. Először a fasori gimná
zium épületében, majd annak álla
mosítása után először a Lendvay
utcában kapott helyet, később pedig
Országos Egyházunk Üllői úti szék
házába költözött. A Teológus Ott
hon először a hűvösvölgyi szeretet-

A wittenbergi vártemplom belseje 1760 előtt

A z Ökumenikus Tanács táviratai

A M a g y a ro rs z á g i E g y h á z a k
Ö k u m e n ik u s T a n á c s a
1986. o k tó b e r 31-én, p é n te k e n
este 6 ó r a k o r a B a p tis ta E g y h á z
N a p u tc a i te m p lo m á b a n
(B p. V III., H o c k J á n o s u . 12.)

A z Egyházak Világtanácsa Végrehajtó Bizottságának szeptemberi reykjaviki ülésén
elfogadott javaslathoz csatlakozva az Ökumenikus Tanács Elnöksége a következő
szolidaritási táviratot küldte a Nicaraguái Keresztyén Egybáztanácsnak és az Ame
rikai Egyesült Államok Egyháztanácsának:

reformációi emlékünnepélyt
re n d e z
A z e m lé k ü n n e p é ly ren d je:
1. Közének: Erős vár a mi Istenünk 1. vers
2. Igét olvas és imádkozik: Szirmai Zoltán evangélikus esperes
3. Igét hirdet: Laczkovszki János lelkész, a Baptista Egyház
tiszteletbeli elnöke __
4. Liszt:. Jöjj mondjunk hálaszót
előadja: a Ráday Kollégium Énekkara
vezényel: Máté Jánosné, orgonán közreműködik Máté
János
5. Dsida Jenő: Tekintet nélkül
Elmondja: Kovács Artúr
6. Ünnepi beszédet mond: Szarka Miklós református
lelkipásztor
7. Liszt: Glória
Előadja: a Baptista Egyház Központi Énekkara
Vezényel: Oláh Gábor
8. Befejező imádságot mond: Szirmai Zoltán evangélikus esperes
9. Közének: Tebenned bíztunk ... 1. vers

A Nicaraguái Keresztyén Egyházak Tanácsának
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, melynek tagegyházai a Ma
gyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Ma
gyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Methodista Egyház, a Szabadegy
házak Tanácsa, a Magyarországi Orthodox Egyház és a Magyarországi Román
Orthodox Egyház, testvéri köszöntését küldi a nicaraguai egyházaknak és keresz
tyéneknek. Az Önök országa hét éve megszabadult a diktatúrától és egy új
igazságosabb társadalmi rendszer felépítésén fáradozik. Ezt a folyamatot külső
erők állandóan lassítják és gátolják. Támogatjuk a nicaraguai nép küzdelmét a
gazdasági bojkott és a külső katonai beavatkozás ellen. Október 31-én templo
mainkban megemlékezünk az Önök erőfeszítéseiről és imádkozunk azért, hogy
minél előbb külső fenyegetettség nélkül békében élhessenek. Isten áldását kéijük
életükre és egyházaik szolgálatára, testvéri üdvözlettel az Ökumenikus Tanács
Elnöksége nevében
Dr. Tóth Károly ügyvezető alelnökDr. Görög Tibor főtitkár
A z Amerikai Egyesült Államok Egyháztanácsának
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa testvén köszöntését küldi az
Amerikai Egyháztanácsnak. Az Ökumenikus Tanács Elnökségi ülésén foglalkoz
tunk a nicaraguai egyházak helyzetével és igen nagyra értékeljük az Amerikai
Egyháztanács szolidáris magatartását, amelyet a nicaraguai egyházak és keresz
tyének irányában tanúsít. Kérjük továbbra is viseljék szívükön nicaraguai testvé
reink sorsát, mint ahogy azt mi is tesszük.
Isten áldja meg az Önök bátor fellépését a nicaraguai keresztyének támogatásá
ban, testvéri üdvözlettel az Ökumenikus Tanács Elnöksége nevében
Dr. Tóth Károly püspök, ügyvezető alelnök
' '
Dr. Görög Tibor főtitkár
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Reformációi
gondolatok

"N
T ú rm e z e i E rz sé b e t

„Nem tehetett másképp!”

Éljetek Isten kegyelmével és igé
jével, míg lehet. Mert tudjátok meg,
hogy Isten igéje és kegyelme olyan,
mint a futó zápor: nem tér oda
vissza, ahol egyszer volt már. Ti se
gondoljátok, hogy örökké módotok
lesz benne, mert a hálátlanság és
megvetés tovakergeti. Lásson tehát
hozzá minden épkézláb ember, mert
lomha népre szűk esztendő jár!
Luther

„Megmarad a hit, remény, szere
tet, de legnagyobb a szeretet.” Re
formációi textus ez, hisz a reformá
ció egyháza a hit egyháza. Marad
jon is meg a hitben, de nagyobbnak
kell lennie a szeretetben. Ezzel tu
lajdonképpen az eredeti reformáció
hoz akarunk visszatérni, másrészt
egy nagy veszéllyel akarunk szem
benézni. Az egyedül megigazító hit
re hívó Ige halott Igévé is lehet.
A hit egyháza - még a leghitvallásosabb egyházra is érvényes ez - ha
nem a mindent átfogó szeretet egy
háza, semmit sem ér. Hogy lehet az,
hogy Krisztust Urunknak valljuk,
de az ő akaratát nem cselekesszük!
Bonhoeffer, 1934.

Tervezzük
Teológiai Akadémiánk
új épületét

Kiszögezte, s nem tudta, mit
cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást
akart.
Világoljon az Evangéliom!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bünbánat nélkül nincs
bocsánat!
Ha látta volna már,
hogy 95 tétele,
mint vihar süvítő szele,
söpör végig országokon,
Világon,
ha látta volna a nyomában
támadt
villámos zivatart,
s mint vérfagyasztó vízió,
szemébelobbant volna
máglyák lángja,
gályarabság és inkvizíció,
vájjon megtette volna akkor
is?!
Nem verte volna vissza
látomása?
Nem hullott volna ki csontos
kezéből,
tételszögező, súlyos
kalapácsa?!

V

Lehet... ha nem a Hatalmas
keze
vezette volna
tételiró kezét,
Lázas tekintetű
polgárok és diákok
olvasták és vitatták...
másolták... szájról-szájra,
kézrölkézre adták...
Nyomában
kigyulladtak az arcok,
a szivek.
Nem érckapun,
nem papíron,
szivekben élt, dobogott,
lüktetett.
Mert erő volt és Evangéliom!
S amíg ragyog az ércbetűk
sora,
egyért sóhajtok,
késő kor késő vándora:
Ne úierevüljön szánkon és
szívünkön
az üzenet
halott formákba, hideg
ércbetükbe!
Legyen olyan élet- erőtele,
mint 469 éve Luther Márton
hatalmas 95 tétele!

J

_________________________ L

intézményünk épületében műkö
dött, majd később a Teológiai Aka
démiával az Üllői úton kapott he
lyet. Egyházunk 1973-74-ben a zug
lói szeretetotthon átalakításával és
kibővítésével új épületet készített lel
készképzésünknek. 1974 óta a Teo
lógiai Akadémia és a Teológus Ott
hon ebben az új épületben a zuglói
templom és lelkészlakás szomszéd
ságában működik.
A JELEN GONDJAI
Tekintettel arra, hogy az utóbbi
tíz évben teológiai hallgatóinknak a
száma jelentősen megnövekedett, a
teológiai hallgatók elhelyezése nem
kis gondot jelent. A Teológus Ott
honban mindössze 35 férőhely van
és mivel az épületet annak idején
35-40teológus befogadására tervez
tük, jelenleg az előadások tartásával
kapcsolatban is gondjaink vannak.
Az idei tanévben 62 hallgató iratko
zott be és ez azt jelenti, hogy hallga
tóinknak csak alig több, mint a felét
tudjuk a Teológus Otthonban elhe
lyezni. A többi hallgató Budapesten
és Budapest környékén vagy szülei
nél és ismerőseinél, vagy albérletben
lakik. Ez nem csak anyagi megterhe
léstjelent, hanem a jövő lelkészeinek
nevelése szempontjából sem ideális
állapot. Gondot jelent az is, hogy
nincsen akkora termünk, ahol Teo
lógiai Akadémiánk összes hallgató
ja kényelmesen elférne. Ugyancsak
probléma, hogy könyvtárunkban az
új könyveket és folyóiratokat már
nem tudjuk elhelyezni, pedig könyv
tárunkban csak a legújabb, a máso
dik világháború után megjelent teo
lógiai könyvek kaphattak helyet. Ez
a tény is nehezíti a teológiai hallga
tók nyugodt tanulását.

tást. Öregek remegő ajakkal is
mételgették szavát, s vették a
bátorságot belőle élethez és
csendes halálhoz. Mert a Szent
írás isteni szó, atyai üzenet.
Biblia-vasárnapra
készül
egyházunk népe. A Biblia per
sze nemcsak a vasárnapé. Hét
köznapok vándora ő. Nemcsak
ünnepi kalács, de mindennapi
kenyér! Az Élet kenyere! Nem
csak ünnepre szóló ajándék hanem szürke hétköznapok
egyformaságában is: élet és lé
lek! Ezért a régi, ősi, „emlék”Bibliám mellett szeretem a
használatban élkopottat is.
Konfirmációmra kaptam ke
resztanyámtól. Magammal vit
tem a teológiára. Egyik kedves
professzorom azt tanácsolta,
hogy naponta három oldalt vé
ve, egy esztendő alatt az egész
Bibliát végigolvashatjuk. Ma
gam is megfogadtam biztatását
és azóta ezt a Bibliát „isme
rem” legjobban. (Bizonyára ő
i? engem!) Aláhúzott monda-

dr. Selmeczi János

. L bosmyaV («) PARK.
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A Teológiai Akadémia tervezett építkezésének helyszínrajza

Vallomás a Bibliámról
(Folytatás az 1. oldalról)

A JÓVÓ TERVEI
Mindezek figyelembe vételével
egyházunk elnöksége úgy határo
zott, hogy a Teológiai Akadémia
részére egy megfelelő új épületet épí
tünk, a jelenlegi épületet pedig teljes
egészében teológus otthonná alakít
juk át. így a jelenlegi épületben kap
hatnánk egy 65-70 férőhelyes ott
hont, sőt még néhány vendégszobá
nak is jutna hely. Az építendő új
épületet a zuglói templom mellett az Állami Biztosító és a Posta épüle
tének irányában-tervezzük felépíte
ni. Ezt a területet, sőt még a Luther
szobor mögötti parkrészt is megkap
nánk használatra a Székesfőváros
tól. Államunk segítő készségéről ta
núskodik, hogy kérésünk elől a Szé
kesfőváros nem zárkózott el. E terü
leten építenénk egy 22 x 12 méteres
ötszintes épületet, amelynek magasföldszintjén és alagsorában kapna
helyet a könyvtár - itt el tudnánk
helyezni Országos Könyvtárunk
összes teológiai jellegű könyvét és
folyóiratát - a legfelső szintjén pedig
elférne egy mintegy 180 személyt
befogadó nagy előadó terem. Ezzel
megoldódna Teológiai Akadé
miánk könyvtár-problémája, s lehe
tőség nyílna az épületben lelkészkonferenciák, illetve nemzetközi
konferenciák tartására is. A részletes
tervezés most folyik. A terveket Tillai Ernő Ybl-díjas építész, pécsi hit
testvérünk készíti. Azt szeretnénk,
ha az építkezés már 1987-ben megin
dulhatna.
Kéijük hittestvéreinket arra is,
hogy hordozzák imádságukban egy
házunk e nagy vállalkozását, hogy
Isten áldása legyen tervezésünkön és
terveink megvalósításán.

tok, lapszéli jegyzetek, kérdő és
felkiáltó jelek mutatják: a hét
köznapokban is szólt, beszélt,
vagy olykor hallgatott az Ige.
A borító üres lapjain számom
ra néhány jelentős gondolatot
jegyeztem fel, pl. „A hit nem az
én döntésem Isten mellett, ha
nem Isten döntése - énmellettem”.
így élt velem (és így éltetett
engem a Bibliám. Dehát nem
csak engem! Hány és hány em
bertestvéremet a földkereksé
gen. Nemcsak én vallók róla
boldogan. Neked is van bizo
nyára sok élményed vele. A 15
éve elhunyt Várady Lajos így
vallott róla egyszer:
„Csak könyv? Oh, mennyivel több
annál!
Hisz azt hirdeti, hogy Isten szeret!
Megragadom, hogy ö is
megragadjon
és élettel töltse be szívemet.
S amikor népek haragra gyulnak
és remegve forrong a nagy világ,
hirdetem azt, mit Isten hirdet:
- béküljetek meg egymással! és magasra emelem a Bibliát!”
Bencze Imre

Offertorium
a Biblia
terjesztésére
A reformáció nagy tette
volt, hogy kora eszközeinek
a felhasználásával kezébe
adta az egyházban élő embe
reknek a Bibliát. A refor
máció egyházai azóta is fon
tos feladatuknak tekintik,
hogy a gyülekezetek tagjai
kézhez kapják és naponként
olvassák Istennek a Szent
írásba foglalt igéjét. Ma
gyarországi
evangélikus
egyházunk a többi hazai
protestáns egyházzal együtt
munkálkodva gondoskodik
a hívek Szentírással való el
látásáról. Ennek érdekében
jelentős áldozatot is hoz or
szágos egyházunk. Az éven
ként tartott biblia-vasárnapi
offertórium összegét arra
fordítja, hogy több száz Bib
liát, illetve Újszövetséget
juttasson ajándékképpen el
sősorban szórványgyülekézeteinknek és konfirpiondusainknak. Ehhez a szolgála
tunkhoz kérjük ebben az év
ben is a vasárnapi perselyezés során gyülekézeteink
tagjainak segítségét.

Evangélikus Elet

1986.
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Állandó megújulásra
van szükség

Mt 18,15-17

Bizonyéra jól tudjátok, mi volt és gyülekezeti lelkészként
lyen nagy szükség van arra, is működött. Az ő szívében
hogy az épületeket időnként nagy felháborodást keltett ez
felújítsák, tatarozzák. Az idő a visszaélés. Megdöbbenve
múlásával a falakról lemállik tapasztalta, hogy egyre keve
a vakolat, eltörnek a tető cse sebben jönnek templomba Is
repei, tönkre megy a festés és ten igéjét hallgatni. Úrvacso
a mázolás. Ha azt akarjuk, rához pedig jóformán senki
hogy az épület tönkre ne sem jött. Minek is jöttek volna,
menjen, időnként el kell vé hiszen a Szent Péter temp
gezni a felújítást. A tatarozás lomra adott adományaikért
után az épület éppen olyan, Isten megbocsátotta bűnei
mint új korában és újra jól ket!
Luther jól látta, hogy mind-érzik magukat benne az em
ez visszaélés Isten szeretetéberek.
Az egyház épületével kap vel és kárhozatba viszi az em
csolatban is hasonló a hely bereket. Azért elhatározta,
zet. Ha nem figyelünk Isten hogy tesz valamit az emberek
szavára, téves gondolataink, üdvösségéért. Egy iratot szer
helytelen nézeteink romlást kesztett, amelyben kifejtette,
IGéznek elő az emberek lelké- hogy a bűnbocsánatot és az
ben~és ezáltal megromlik az üdvösséget egyedül Isten ad
egyház épülete. A középkor ja, méghozzá nem pénzért,
végén, úgy 500 esztendővel hanem kegyelmes szeretet* ezelőtt különösen nagy volt a ből. Ebben kell hinni, ezt kell
elfogadni, ha Isten előtt ked
romlás az egyházban,
jp i A sok babona elterjedése vesek akarunk lenni. Ezt az
mellett a legnagyobb romlást iratot, amelynek 95 tétele volt,
az idézte elő, hogy az embe-,. kifüggesztette a templom aj
rek azt gondolták, hogy a sa tajára, hogy mindenki olvas
ját erejükből Isten szeretete és sa el és eszerint éljen. Az irat
kegyelme nélkül is eljuthat ra azt is odaírta, hogy ezeket
nak az üdvösségre. Az egy a tételeket kész megvitatni a
ház megromlásához nagy tudós teológusokkal, hogy az
baj hozzájárultak az egyház egész keresztyénség megtud
vezetői. Abban az időben folyt ja az üdvösségre jutás igazi
Rómában, a keresztyénség Útját.
középpontjában a Szent PéMindez 469 évvel ezelőtt,
* tér templom építése. Az épít 1517. október 31-én történt.
kezéshez sok pénzre volt Ez az esemény indította el az
táfeég. Az egyház akkori ve- egyház megújulását, amit la
ÍSje, a római pápa adako tin szóval reformációnak ne
zást hirdetett meg a gyüleke vezünk. Azért ünnepeljük
zetekben. Az adományokat meg minden esztendőben ezt
szerzetes papok gyűjtötték a napot.
össze. Hogy a hívek minél
Az egyház reformációját
több pénzt adjanak, sok szer akkor ünnepeljük helyesen,
zetes azt hirdette, hogy az ha engedjük, hogy Isten sze
adományokért Isten megbo-i, retete a mi szívünket is újra
csátja az emberek bűneit és meg újra megtisztítsa, azaz
azok számára, akii^adakoz-1 megújítson bennünket, hi
nak, biztosítva van az üdvös szen Luther 95 tétele szerint
ség.
az egyháznak és a híveknek
Ez történt Wittenbergben állandó megújulásra van
is, ahol egy fiatal szerzetes, szüksége.
Luther Márton teológiai tanár
S.J.

FEG Y ELM EZÉS M EN TŐ SZER ETETTEL
A FEGYELMEZÉS HIÁNYA sok gondot, zűrzavart
eredményez életünkben. Városaink utcáinak piszkossága, el
dobott cigarettacsikkek, papírzacskók stb. mutatják, valami
nincs rendben a lelkűnkben. A minden mindegy, mindent
szabad gondolkodás nemcsak viselkedésben, hanem erkölcsi
téren is jelentkezik. Ez már nem esztétikai kérdés, sokkal
súlyosabb és rombolja a családi, a munkahelyi és a gyülekeze
ti közösséget is.
A Biblia tanítása szerint szükség van fegyelmezésre, még
fenyítésre is. A szülő fenyíti gyermekét saját elgondolása sze
rint, és maga Isten is fényit érdekünkben, javunkra, üdvössé
günkért. Elvárja, hogy a gyülekezetben is rend legyen, melyet
csak a rendetlenek fegyelmezésével lehet elérni.
A FEGYELMEZÉS CÉLJA. Igénket helyesen csak akkor
érthetjük meg, ha az előző versekre is figyelünk. Jézus azért
jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Máté
szerint az elveszett juhról szóló példázatban Jézus utána megy
a tévelygőnek. Az Ő cselekvése számunkra példa. A vétkessel
szembeni magatartás nem a háta mögötti kibészélése bűneid
nek, nem az ítélgetés és nem is a megvetés. Még a kiközösítést
is csak végső esetben engedi meg Jézus. A cél a megmentés,
a visszatérítés.
A FEGYELMEZÉS MÓDJA: a tapintatos szeretet. Jézus
arra tanít, az első lépés négyszemközt inteni, kérlelni. Nem
ítélő bíró vagy istenostora feladatot szán nekünk az Úr. A ta
pintatos szeretet természetesen nem jelenti azt, hogy szemet
hunyunk a bűn felett. Ez ártana a vétkesnek is, meg a gyüleke
zetnek is. Az új életet komolyaq kell venni és komolyan
vétetni.
A FEGYELMEZŐ FŐ FELADATA. A négyszemközti,
vagy a tanúk előtt való intést megelőzően a fő feladatunk,
hogy imádkozzunk az eltévelyedettért. Hiszen őt nem mi
fogjuk megmenteni, hanem egyedül Jézus. Jézus követei va
gyunk hozzá, de az elveszett közbenjárói Urunk előtt. Amikor
Jézus az utolsó vacsora után arról beszél, hogy a tanítványok
ra hagyja a királyságot, Péterhez fordulva azt mondja : „Si
mon, Simon, íme, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon,
mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkoz
zék a hited.” Már könyörgött és csak ezután inti Pétert.
Pontosan ezt kell tennünk. Hinni Isten mentő szeretetében és
könyörögni. Olyan lelkiséget kaphatunk ehhez az egyáltalán
nem könnyű szolgálathoz, amely segít nekünk és az eltévelyedettnek is.
A FEGYELMEZÉSHEZ csak akkor fogj hozzá, ha szere
ted az elveszettet, ha tudsz érte imádkozni és ha a jó Pásztor
ral együtt örömödet leled abban, ha egy bűnös megtér.
Bozorády Zoltán

IM Á D K O Z Z U N K
Uram, kérlek segíts fegyelmezett életet élni. Segíts, hogy alázattal
tudjam elfogadni, ha engem intenek. Kérlek, tégy felelőssé az elveszette
kért, a tévelygőkért való imádkozásban és adj sok szeretetet, ha küldesz
valakihez, akit utadra akarsz térítem. Ámen.
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A tárlat elsőként, bevezetésként
Szenei Molnár Albert: „Psalterium
Ungaricum, Szent Dávid király
nak és prófétának százötven zsoltári” c. művének 1 1 darab rajzát
mutatja be, utolsónak pedig Képes
Géza: Kő és festék c. görögországi
verseit a művész útivázlataival.
Míg az előbbi a toll finom, érzé
keny vonalaival tárja elénk e zsol
tárok tartalmát, érzelmi-értelmi
mondanivalóját, addig a bemuta
tott utolsó sorozat a fekete és fehér
folthatásaival érzékelteti az antik
görc^ emlékek plasztikai, formai
erőteljességét.
E két pólus között a három te
remben mintegy 150 rajz tárja
elénk Borsos Miklós vallomásait
az olvasott műről: így pl. Ady
Endre» Léda és Csinszka, kevés vo
nallal megoldott, összefogott, fi
nom lapjait, Arany János: Toldi
szerelme, Arany László: A délibá
bok hőse, Petőfi Sándor költemé
nyeihez, Babits Mihály több mun
kájához, Mikszáth Kálmán, Illyés
Gyula, Heltai Jenő, Juhász Gyula
műveihez készült illusztrációkat.
Mindezek kifejezésmódban, érzés
ben, hangulatban' kiválóan érzé
keltetik az irodalmi mű korát, író
ját, szellemiségét is, csakúgy mint

A gyülekezet nagy része úrva
Verőfényes, szép őszi napon, nagy
csorát vett, amit az espereshelyet
gyülekezet töltptte meg
tes és Varga György lelkész szol
a templomot. Gondnok
a presbiterekkel vezette a menetet, gáltattak ki.
A közgyűlést a kórházban fek
kiket követtek a lelkészek 19-en.
Szept. 27. volt. A nyugdíjba vonult vő, beteg felügyelő helyett a gond
nok nyitotta meg. Köszöntötte a
Síkos Lajos esperes-lelkész
beiktatott lelkészt.
helyére a gyülekezet egyhangúlag
Varga Györgyöt, a bakonyKiss János lelkész, a közgyűlés
jegyzője felolvasta az üdvözlő
szombathelyi lelkészt hívta meg.
Dr. Nagy Gyula püspök elfog táviratokat, majd követte mind
laltsága miatt a beiktatást Horváth ezt a köszöntések sora. Hargita
József mencshelyi espereshelyettes Pál helyi ref. lelkész, Móring Jó
végezte. A beiktatott lelkészt 16 zsef helyi apátplébános, Síkos
lelkész áldotta meg Isten igéjével. Lajos az előd, Tóth Sándor az
Az ünnepet nagyban gazdagította egyházmegye lelkészeinek nevé
a család kis kamarazenekara és ben, Asbóth László a fejér-komá
éneke. Ezután következett Varga romi lelkészek, Fodor András a
György lelkész bemutatkozó ige komáromi egyházmegye, Fehér
hirdetése. Márk 1,35—39-et olvasta Károly esperes a vasi egyházme
fel s a lelkész munkájának három gye nevében.
fontos feladatáról beszélt. A gyü
A köszöntések sorát a volt gyü
lekezet hűséges szolgálata, a gyüle lekezet tagja, Dákai Jánosné fejez
kezetért való imádkozás és a szere te be. Megható szavakkal beszélt a
tet gyakorlása. Első mondataiban lelkész 33 éves bakonyszombathemegemlékezett röviden a pápai lyi szolgálatáról.
gyülekezet régmúltjáról, mert
Az ünneplő gyülekezet azzal a jó
Nyugat-Dunántúlnak a harmadik érzéssel indult útjára, hogy Síkos
legfontosabb bástyája volt évszá Lajos esperes-lelkész ihunkáját jó
zadokon át. Majd a közeli múltról kezekbe tette le. Isten gazdag áldá
is említést tett nagy szeretettel. Itt sa nyugodjék meg rajtuk.
volt káplán. Itt ismerkedett meg
•Végezetül az új lelkész megkö
feleségével, Bárány László hitokta szönte a jókívánságokat, s kérte a
tó lelkész leányával. Mint mondot gyülekezetei, hogy legyen segítsé
ta: „édesanyánk ült évtizedeken át gére, hogy minden ékesen és jó
*
az orgonánál, amit most átvesz a rendben menjen.
Hernád Tibor
leánya.”
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Vers a Bibliáról
Bánatomra nincs orvosság,
elemészt a fájdalom.
Zápor módra hull a könnyem,
az égre száll panaszom.
Éjjel-nappal nincs nyugalmam,
vigasztalan a fájdalmam,
már-már rosszra gondolok.
De felnyitom Bibliámat,
s mellé ülök csendesen.
Hozzám intézett levél ez,
mit Isten küldött nekem.
Minden szava égi balzsam,
ettől meggyógyul fájdalmam
és az Ige csodát tesz.
Bánatom ha nem csillapul
tép, szaggat a gyötrelem,
Krisztusomnak szenvedésit
könyvemben felkeresem.
Ha ott vagyok a Golgotán,
panaszra már nem nyílik szám,
térdelek s szégyenkezem.
Mikor eljön végső órám
s porsátorom leteszem,
elszakadnak mind a szálak
s végső búcsúmat veszem:
Akkor sem hágy el nyugalmam,
kiért az Ige bizodalmám,
a földről mennybe emel.

Presbiterek találkoztak Aszódon

A RAJZ VALLOMÁSA
Ez a művész vallomása a rajz
ról, arról a műfajról, melyet min
denki ismer, de nem mindenki ért
és értékel kellőképpen. A rajz képzőművészeti értelemben
nemcsak a körvonal, vagy a lát
vány egyszerű képi rögzítése. Az
igazi rajz műalkotás: a látott, át
élt, érzett, olvasott, érzékelt dol
gok, a világ s benne az ember lé
nyegi vonatkozásainak legszemé
lyesebb kifejezése. Technikája sze
rint sokféle lehet: toll-, tus-, kréta
rajz, gávírozott, kevert technikájú
stb. Biztos művészkezet kíván, hi
szen legtöbbjén változtatni már
nem lehet, a toll, a tus nyomát,
fekete vonalát a papír rostjai vég
legesen magukba zárják.
Borsos Miklós, a szobrász, a
rajz művésze. Ez volt életpályájá
nak az aranyművesi vésője mel
lett az első megnyilatkozása, s
maradt mindvégig. Az életút raj
zolással indult, és az önálló mon
danivalót hordozó rajz a szob
rászművész rajzaiban a plasztikai
gondolat első vallomásainak rög
zítése lett.
A kiállítás új összefüggésben
tárja elénk az elmúlt negyedszá
zadban készült legszebb könyv
illusztrációit.
L

Új lelkész Pápán

több mai magyar író, költő mun
káját.
A rajzok legnagyobb része a ha
zai irodalomhoz kapcsolódik, de e
mellett pl. a „Csillagpor” c. jugo
szláv lírai antológia méltán kiemel
kedő képei is elgondolkozásra
késztetnek. Az illusztrációk legna
gyobb részben a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó és a Magve
tő Könyvkiadó részére készültek,
de más kiadók könyvei is láthatók,
az eredeti rajzokkal együtt.
A pasztellkék, galambszürke,
homokszín, téglapiros stb. kerete
lésekbe helyezett rajzok a vitrinek
ben már az első pillantásra jelzik
az egy műhöz tartozó rajzokat,
mellettük a megjelent kötettel,
könyvvel, s a művész néhány érmé
vel.
Közöttük évmilliók csiszolta,
modern plasztikáknak tűnő kö
vek, kagylók, kristályok, száraz
füvek és préselt virágok látványa,
hangulata együttesen nyújt alkal
mat a gyönyörködésre, meditáció
ra. A művész az összes kiállított
rajzot az Országos Széchényi
Könyvtárnak ajándékozta. A tár
lat november 16-ig lesz nyitva.
Koós Judith

A Pest megyei Egyházmegyében
évenként 3 presbiteri találkozót
tartunk. Az idén a harmadik ilyen
konferencia Aszódon volt.
Az egyházmegye északi részén
élő 1 1 gyülekezet és 8 leánygyüle
kezet presbitereinek küldöttei vol
tak együtt szeptember 14-én dél
után az aszódi templomban. Itt ta
lálkozott a Galga-völgye és a Duna-völgye presbitériuma, akiket
lelkészeik is elkísértek. Több mint
250 presbiter találkozott, hallgatta
meg az előadásokat és beszélgetett.
Sokan régi ismerősként köszöntöt
ték egymást, hiszen az elmúlt 1 0
esztendőben mindegyik gyüleke
zetben volt már konferencia. Töb
ben új ismerősként búcsúzkodtak
az esti órákban. Jó volt együtt erő
södni a szolgálatban - állapították
meg többen is.
A konferencia fő témája - ép
pen úgy, mint a másik' 2 konferen
ciáé is ez volt - a béke, amely ko
runk és világunk, egyéni és közös
ségi életünk legnagyobb kérdései
nek egyike, de gondja és remény
sége is.
Keveházi László esperes előadá
sában megdöbbentő számadatok
kal illusztrálta a háborút és a fe
nyegető veszedelmet. Kifejezésre
juttatta azt a meggyőződését, hogy
a békére jutás alapja a .világunk
ban is az Istennel való megbékélés,

amit Jézus keresztje mindenki szá
mára elérhetővé tett. Ezért a béke
az egész egyház ügye, együttmun
kálkodva minden emberrel.
Mekis Ádám acsai segédlelkész
az egyéni, családi, gyülekezeti és
közösségi életünkben jelentkező
békétlenségről szólt. Ez a bűn kö
vetkezménye. Az Istentől való el
szakadás ezt vonja maga után: az
emberek leözött is megromlik a
kapcsolat. A 8 . parancsolatra téve
a hangsúlyt, azt ecsetelte, hogy pél
dául csak ennek az egy parancso
latnak a figyelmen kívül hagyása is

milyen békétlenség Jorrása az em
berek között, de a gyülekezeten
belül is. A megoldáshoz elvezető út
a bűn legyőzése lehet. így a békes
séghez érkezünk meg.
Miután pedig meghallgattuk az
esperesi tájékoztatót egyházunk
különféle feladatairól: a lelkészi el
látottságról és az utánpótlásról, a
diakóniai szolgálatról és annak
szémélyi gondjairól, egyházme
gyénk alkalmairól f , az igehirdető
re: Bohus Imre fóti lelkészre irá
nyult a konferencia figyelme, aki
Rm 5,1-t olvasta fel. Igehirdetésé
ben az Istennel való békességünk
előzményeiről és következményei
ről szólt.
A konferenciát köszöntötte
Fischlné dr. Horváth Anna aszódi
felügyelő és Detre János lelkész,
aki ismertette a presbiterekkel a
templom műemlék oltárát, mely
nek felújítása az elmúlt esztendő
ben fejeződött be és, egyházunk
egyik nagy értéke.
A beszélgetés a parókia udvarán
a megterített asztalok mellett folyt
tovább. S aki talán az érkezéskor
az ismeretlen ember nyugtalansá
gával érkezett, most szinte barát
ként búcsúzott. S vitte ki-ki falujá
ba, városába, gyülekezetébe, csa
ládjába a hallott igét, a találkozás
békéjének élményét.
D. J.

Evangélikus Elet 1986. október 26.

Hazánk és a reformáció
„Magyarországon kívül alig van még egy ország, ahol olyan hihetetlenül rövid
idő alatt annyi szív vallotta volna magáénak a reformációt és olyan könnyen
szakadtak volna el a régi egyháztól. A reformáció úgy jelenik meg csodálkozó
szemünk előtt, mint egy hatalmas folyam. De ha megkísérelnénk kíváncsian és
gondosan arra vállalkozni, hogy ennek a jelenségnek forrásait kutassuk, akkor az
szinte teljesen eltűnne előlünk a harci lármában és nyomorúságban, mint Afrika
hatalmas folyói a sivatag forró homokjában.”
auhofer György budai lelkész
az országból, s bárhol találtatnak,
írta egyháztörténetében a fenti
nemcsak az egyházi, hanem a világi
szép mondatokat a hazánkban
személyek által is akadály nélkül fo
induló reformációról. S ha talán gassanak
az
el és égettessenek meg.” Ezt
idézet egyik-másik részével vitatkozni
szokták így emlegetni: „lutherani omis tudnánk, mégis meg kell állapíta
nes comburantur.” Igaz, hogy 1526nunk, hogy nemcsak szép, hanem egé
ban az összes ilyen törvényt visszavon
szében találó is, amit a reformáció haták. Mégis nem árt azért tudni, hogy a
zánkbeli terjedéséről ír.
magyar reformációnak is voltak vérta
„Hihetetlenül rövid idő alatt - annyi
núi. Budán és Báthory birtokán nem
szív” - olvastuk. Ha számokkal nem is
csak könyvek égtek el, hanem néhány
tudunk szolgálni, annyi biztos, hogy a
ember is máglyára került.
reformáció hazánkban csakugyan
Miért terjedhetett hazánkban ilyen
szinte példátlan gyorsasággal terjedt.
gyorsan a lutheri - később a kálvini
Egy 1524-es kihallgatáskor a soproni
irányú - reformáció? Mik lehettek en
plébános ezt vallja: „Fájdalom, min
nek okai? Bauhofer ugyan azt írja idé
denfelé nagy az ereje,a tévelygésnek...
zett mondatában, hogy nem érdemes
már a laikusok is veszik, a lutheri
kutatni, az okok vizsgálatára vállal
könyveket és azokat tulajdonukban
kozni, a kérdést mégsem kerülhetjük
tartják, s amikor összejönnek a borki
el.
mérésbe, ott az egyik, aki tud, olvassa,
A reformáció terjedésének kétségkí
a többiek hallgatják...” Egyébként jel
vül külső, politikai okai is voltak. Hogy
zéseink vannak arra, hogy sokkal ko
a mohácsi vereség segítette, vagy gá
rábban, már ISI8-ban is olvasták ha
tolta az ügyet, vitatható. Igaza van an
nak, aki ezt írja: „A mohácsi vész meg
zánkban az 1517-es október 31-i tétele
két. Természetesen elsősorban ott ter
zavarta a reformációnak mind a terje
jedtek az iratok és a tanítás, ahol né
dését, mind az üldözését” (Wiczián—
metül is tudtak. Buda, Nagyszeben,
Sólyom: Az egyház története L). Még
inkább igazat adok Fabiny Tibor egy
Sopron és Pozsony kerültek elsősor
háztörténésznek, aki így ír erről: „Az
ban abba a gyanúba, hogy ezeket „a
1526-os mohácsi vereséget követő feu
lutheri eretnekség megfertőzte”. N yo
dális anarchia, egy centrális kormány
maink vannak arról, hogy a bányavá
zó hatalom hiánya, a kettős királyság
rosokba is hamar eljutottak az írások,
és az állam széthullása hozzájárultak a
sőt a .reformáció tanitása is. De fel
jegyzés van arról, hogy egy egészen
reformáció terjedéséhez” („Bewährte
Hoffnung”). Hozzá kell tenni, hogy
más területet említsek: 1526-ban Ceg
éppen ebben a helyzetben óriási társa
léden egy „Balázs pap” hirdette az igét
ebben a szellemben. Tetzel János, a
dalmi szolgálatuk is volt: a magyar
nép ^vigasztalása és erősítése. Ehhez
búcsúcédulák terjesztője nem hiába
tartozik az a tény is, hogy hamarosan
panaszkodott 1518-ban: „Az ágostai
nemes családok vették pártfogásukba
Luther Márton annyira felbőszítette és
a reformáció ügyét: az Enyingi-Török,
felheccelte ellenem a hatalmasokat
a Batthyány, Nádasdy, Perényi,
nemcsak német földön, hanem Morva
Drágffy, Balassa, Thurzó családok va-.
országban, Magyarországon és Len
lóban nemcsak oltalmat adtak, hanem
gyelországban is, hogy alig találok va
befolyásolták is pozitív módon a terje
lahol biztonságot.” S ha sokak szerint
dést.
vitatható is, de jellemző, hogy a század
Egy másik ok talán inkább - az elő
vége felé a római pápai követ azt jelen
zőeken túl - a polgárság gondolkodásá
ti Rómának, hogy Magyarország há
romnegyed része a lutheranizmus kö
ban keresendő. Ebben az időben igen
elterjedt v^lt már az „antiklerikalizvetője. Kétségtelen, hogy szinte példát
mus” gondolata. Ennek egyik kirívó és
lan az evangélium terjedése.
sokat emlegetett példája a szent vagy
Erről beszélnek a szinte példátlan el
lenintézkedések is. 1521-ben az eszter jubileumi évre való pápai gyűjtés ered
gomi érsek elrendelte, hogy minden
ményének igen nagy visszaesése ha
zánkban, az egyik budai gyűjtőládá
magyarországi szószéken el kell Lu
ban a cédula: „Vidd a szent évedet Ró
thert ítélni. A ferencesek generálisa
ugyanebben az évben úgy rendelkezett,
mába, és hagyd itt pénzünket.” De et
től függetlenül is tény, hogy egy nagy
hogy „a négy év óta pestisként terjedő
kiábrándulási hullám volt erősödőben.
lutheri tanítás ellen imádkozni kell”.
1523-ban az országgyűlés egy ilyen
Hiszen - anélkül, hogy bárkit is bánta
törvénycikket fogalmazott meg: „Mélni akarnánk - az egyház képviselői
tóztassék a királyi felségnek, mint ka
nem mindig álltak hivatásuk magasla
tolikus fejedelemnek minden lutherá
tán, nem mindig vették komolyan az
nust, ezek pártfogóit, valamint á feleegyházi szolgálatot. Ezen a ponton ér
kezethez csatlakozókat mint nyilvános
demes volna egyszer mélyebbre ásni és
eretnekeket és a szentséges Szűz Mária
megkérdezni: vajon a keresztyénség
ellenségeit fej vesztéssel és összes javaik
milyen mélyen érintette meg népünket,
elvételével büntetni.” Még drasztiku
a pogányságból való „áttérés” mennyi
sabb az 1525-ös törvénycikk erről: „A
re -volt meggyőződésszerű és mennyire
lutheránusok szintén mind kiirtandók
kényszer, s a keresztyénség kezdeteitől

B

Egyháztörténeti eseménynek vol
tunk tanúi az október 7-9. között
Móron megtartott országos diakó
niai
konferencia
alkalmával.
A pusztavámi gyülekezet szépen fej
lődő móri filiája éppen most vette
használatba azt az új gyülekezeti
házat, amit Puskás János vezetésé
vel a helybeli egyháztagok és a fe
jér-komáromi egyházmegye lelké
szei és gyülekezetei közös összefo
gással alakítottak ki egy régi épület
teljes felújításával.
Mór, a néhány éve városi rangra
emelkedett település, rohamosan
szépül, gazdagodik. A város von
záskörébe került falvakból, közsé
gekből beköltözöttek lakásigényei
nek kielégítésére hatalmas lakó

Pintér János

hazánk népe mennyire lett valóban ke
resztyénné? Nem úgy volt-e, hogy né
pünk széles rétegeit most érintette meg
először és igazán az evangélium? Ezek
kérdések, amelyeknek jó lenne egyszer
utánanézni őszintén, s kérdések, ame
lyekkel napjainkig adósok vagyunk.
A terjedés és lendület gyökereit néz
ve mégis a legdöntőbb válasz: Isten ki
váló tanúkat támasztott ügyének. Dé
vai Bíró Mátyástól kezdve, „aki első
ként hordozta széjjel az evangélium
lámpását hazánkban” - hosszú a sor
hála Istennek Ozorai Imrén, Gálszécsi
Ferencen, Sylvester Jánoson, Huszár
Gálon, Batizi Andráson, Honteruson
keresztül Sztárai Mihályig, sőt Borne
missza Péterig, csak néhányat említve.
Hozzá kell tennünk, hogy Istennek
ezek a szolgái hihetetlenül mozgéko
nyak, eleven hitűek, jó prédikátorok és
szinte egytől egyig tudós emberek is
voltak, akik miközben prédikáltak és
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Dévai Bíró Mátyás 1536-ban Nádasdyhoz írt levele, melyben a magyar Újtes
tamentum nürnbergi kinyomtatásának
lehetőségről tesz említést
írtak, lényegesen hozzájárultak hazánk
kultúrtörténetéhez is.
Az idén 469 éve, hogy á 95 tétel és
vele a reformáció Németországban út
jára indult. Köszönjük meg Istennek,
hogy elhozta hazánkba is, hogy „hihe
tetlenül röyid idő alatt”, el is terjedt,nem árt így .látni és. emlékezni a hazai
kezdetekre. Az „első fejezet” erősíthet
és bátoríthat máig is: Isten tartja ügyét
kezében. Valahogy úgy emlékezhe
tünk, énekelhetünk és imádkozhatunk,
ahogyan akkor Sztárai írta egyik éne
kében:
„Hálaadásunkban rólad emlékezünk,
Kegyelmes Istenünk tégedet tisztelünk,
Te nagy jóvoltodat el-felmagasztaljuk,
Haszontalan szolgák, mert ezzel
tartozunk.
Azért gyorsaságot elkezdett
dolgunkban,
Végig megmaradást mi hivatalurikban,
Szorgalmatosságot, hivséget
testünkben,
Egymás-szeretetet plántálj itt
életünkben."
Keveházi László

Kiket tekintünk egyházunk tagjainak?
Ahhoz, hogy a kérdésre válaszol
ni tudjunk, fel kell tennünk azt a
kérdést: mi az egyház? Erre az
Ágostai Hitvallásban így kapjuk
meg a feleletet: „Az egyház a szen
tek gyülekezete, amelyben az evan
géliumot tisztán tanítják és a szent
ségeket helyesen szolgáltatják ki.?
Pál apostol ugyanerről így vall: „Ti
pedig Krisztus teste vagytok, és
egyenként annak tagjai” (lKor 12,
27). Ezekből a meghatározásokból»
egyenesen következik, hogy az egy
házat nem tartjuk organizációnak,
szervezetnek, olyan emberek egye
sülésének, társulásának, akiket a
közös program, a közös feladat,
vagy a közös cél tart össze. Ezzel
szemben azt állítjuk, hogy az egy
ház organizmus, élő test, élő szerve
zet, amelyet a Főből, Jézus Krisz
tusból az igén és a szentségeken ke
resztül kiáradó erő tart össze, és
egyben élővé, cselekvővé, szolgálat
ra alkalmassá tesz, és vezet az örök
cél felé.

Ezekkel a bevezetőnek szánt juk, hogy mit tett értünk az Isten
gondolatokkal természetesen nem szent Fia, Jézus Krisztus által.
adtunk feleletet a címben feltett A szentségek: a keresztség és az
kérdésre: „Kiket tekintünk egyhá úrvacsora. A keresztség az a szent
zunk tagjainak?” Az én gyermek és ség, amelyben Isten bennünket
ifjú koromban igazolványainkon, édes gyermekeiül elfogad. Ez az
iskolai bizonyítványainkban ott egyháztagság kezdete Isten oldalá
szerepelt a vallásunk. Akkor a ról nézve. Az úrvacsora pedig az a
gyermekek beleszülettek az egy szentség, amelyben elfogadom a
házba. Amilyen vallásúak voltak a Krisztusban testet öltött Istent, ve
szülők (feltételezve az azonos val le bűneim bocsánatát és az Ő testé
lást), olyan vallásúak lettek a gyer be, az egyházba való beletartozást.
mekek. Vegyes vallás esetén a szü A címben feltett kérdésre tehát a
lők megállapodása döntött arról, választ így adjuk meg: egyházunk
hogy milyen vallásban nevelkedje tagja az, aki elfogadja az egyház
nek a gyermekek. Akkor tehát az által hirdetett igét és a számára,
volt egyházunk tagja, akinek a sze nyújtott szentségeket, hogy ezek
mélyi adatai között otf szerepelt által megmaradjon a hitben. Egy
az, hogy evangélikus vallású. Ma háztagságunk megvallása nem le
már nem személyi adat a vallás, az het pusztán szó, hanem az igéhez
egyházhoz való tartozás. De talán és a szentségekhez való ragaszko
ez nem is baj, mert akkor olyan dásunkban jut kifejezésre. Más ol
embert is evangélikusnak tekintet dalról megközelítve a kérdést úgy ■
tünk, akinek semmi köze sem volt is fogalmazhatunk, hogy csak ad Krisztushoz, hithez, de az egyház dig vagyunk az evangélikus egyhá z
ba (népegyházba) való beleszületés tagjai, amíg az ige és a szentsége :k
kényszere olyan közösséghez tar által táplált életünk kapcsolatban
tozóként tartotta számon, amellyel van az egyház Fejével, az é;lő
Í ---------------------------------------nem volt élő kapcsolata.
Krisztussal.
Túrmezei Erzsébet
Egyházunk zsinata foglalkozott
Külön kell szólnunk a „keresz
ezzel a kérdéssel is és az 1966-ban tyén testvéri szeretet gyakorlásá
megalkotott Egyházi Törvények ról”. Az egyháznak ez a szolgálata
ben (I. Törvény 8 . §) az egyháztag arról vall, hogy amint Krisztus az
ságot a következőképpen határoz egész embert tartotta szem «előtt,
ta meg. „A Magyarországi Evan úgy az egyház is az egész e mber
gélikus Egyház a lelkiismereti és felé fordul, hogy lelki és test i nyo
vallásszabadság tiszteletben tartá morúságában segítségére 1 egyen.
Vitára senki sem jelentkezik
sával tagjának tekint minden Ma De ez egyúttal már át is vezet a 2
De a tételek világgá repülnek,
mint fészekhagyó madarak.
gyarországon élő evangélikus em egyháztagság harmadik ismertetőMár nyomtatott lapon suhannak,
bert.” Ebben a meghatározásban jeléhez. Törvényünk ezt így fogal
most még latinul,
nincs szó többé a szülőktől örökölt mazta meg: „A Magyarországi
holnap németül,
személyi adatról a vallás vonatko Evangélikus Egyház tagjai szellemi
azután mindenféle nyelven.
zásában. Az ember önkéntes dön és anyagi erejükkel részt vesznek
S a wittenbergi szerzetes,
tésén nyugszik egyháztagsága. Azt az egyház .életében és szolgálatá
teológia tudós doktora,
döbbenve nézi röptűket.
pedig, hogy valaki evangélikus, ban.” Az élő szervezet ismertetőjecsak úgy tudjuk meg, ha annak le a gyarapodás, a gyümölcster
.„Istenem, Istenem!
vallja magát. Ez a hitvallás azon-» més. Az égyháztag ezt ú gy "segíti
‘H á Te játékóf ak'ársTjtezcfehi
ban nem állhat csalt szavakban.
.elp„hogy, tanúskodik az átélt, isteni
szegény szolgáddal, énvéiém,
Az előbbiekben idézett egyházi szeretetről, elsősorban a családjá
T§magadért cselekedő egyedül!
törvényünk a következő bekezdés ban azzal, hogy megkeresztelteti és
S oltalmazz, bele ne keverjem
tulajdon bölcsességemet!”
ben arról szól, hogy az egyház konfírmáltatja gyermekeit, az úr
megadja tagjainak azt a lehetősé vacsora ajándékához és az ige ál
A tételmadarak suhanó röptét
get, hogy a lelki eledelben részesül dásához vezeti őket. Mások előtt is
• megállítani többé nem lehet.
jenek. Ezt így olvashatjuk: „A Ma tanúskodik Isten új életet, békessé
gyarországi Evangélikus Egyház get teremtő szeretetéről. Anyagi
Luther lázasan írni kezdi hát
minden tagjának felajánlja szolgá erejével pedig úgy szolgál, hogy
tételeinek magyarázatát:
„Az egyház reformációra szorul.
latát Isten igéjének hirdetésével, a ■ egyházi járulékával támogatja az
És az nemcsak a pápák dolga,
szentségek kiszolgáltatásával és a egyház jó szolgálatát, amely mun
hanem az egész nagyvilágé,
keresztyén testvéri szeretet gyakor kálja a közösségi élet tisztaságát,
s méginkább m agáé az Istené.
lásával.” A lelki táplálék tehát az az emberek békéjét és az örök élet
Mikor jön el, Ö tudja egyedül.”
ige és a szentségek. Az ige, vagyis bizonyosságát.
És mélyet sóhajt: Bár ma kezdenél
Azt tekintjük tehát egyházunk
az Isten akaratát kijelentő törvény,
Bár ma virradna boldog hajnala!
amely elmondja: mit vár tőlünk az tagjának, aki úgy vallja magát
Nem sejti még, hogy amit várva vár,
Isten, és az evangélium, vagyis az evangélikusnak, hogy elfogadja
Isten már el is kezdte - általa.
Isten irántunk tanúsított szereteté- egyházunk szolgálatát és maga is
______________ ____________ / ről szóló jó hír, amelyből megtud szolgál Krisztus szeretetével.

Október 31.
után

Szenvedés és segítés

Országos Diakóniai Konferencia Móron
tömbök épültek, áruházak és kul
turális létesítmények^ szolgálják a
lakossági igényeket. Érthető, hogy
az evangélikus gyülekezet is a meg
szaporodott lélekszámnak megfe
lelően igényt tartott istentiszteleti
és egyéb gyülekezeti alkalmak
megtartására használható épület
re. Ez az óhaj valósult meg a közel
múltban, amikor a város központ
jában megvásároltak egy épületet,
és azt renoválás és átépítés után

Az új móri gyülekezeti ház

,

célszerűen berendezték. Az oltár, a
szószék, a feszület, a Biblia, a gyer
tyatartók, a harmonium, a székek,
a harang egy-egy gyülekezet, illet
ve lelkész és egyháztag áldozatából
és munkájával készült el, illetve ke
rült a maga helyére. Ebben a gyü
lekezeti házban tartotta egyhá
zunk ez évi diakóniai konferenciá
ját.
Nagy Gyula püspök előadása
A bevezető előadást Diakóniai
szolgálatunk az ökumené és egy
házunk mai kontextusában cím
mel dr. Nagy Gyula püspök tartot
ta. Az előadás széles alapokon
nyugodva mutatta be a világot, a
világkeresztyénséget és egyházun
kat, amelyben élünk. A világ féle
lemben él. Bár a világ tudományos
és technikai fejlődése óriási mérté
kű az elmúlt évszázad és különö
sen néhány közelmúltban eltelt év
tized vonatkozásában, mégis ez a
mi mai világunk rettentő veszedel
mek között él. A püspök előadásá
ban széles skálán mutatta meg eze
ket a veszedelmeket. Ugyanakkor
tele van reménységekkel is ez a vi
lág. A világkeresztyénség érzi a fe
lelősségét ezért a világért, amely
ben benne él. A szekularizált világ
ban az igehirdetés, a misszió és az
evangelizáció szolgálatával akarja

megközelíteni a mai embert. Tö
rekszik a nagy elszakadások után
a keresztyén egység megvalósításá
ra. Ha a világegyház nagy ábránd
ja ma már le is tűnt, olyan egyházi
egység megvalósítására lehet és
kell törekednünk, melyben az
egyik egyház a másikat egyháznak
ismeri el, elfogadják egyniás ige
hirdetését, a szentségeket és az egy-

A szünetben dr. Nagy Gyula püspök és
Csizmazia Sándor-igazgató lelkész

házi szolgálatot. A szeretet felelős
ségével kell gyakorolnunk a szemé
lyeket, családokat, különféle hiva
tásban élőket, a gyülekezetekhez,
egyházhoz tartozókat és a társada
lom széles rétegeit érintő diakóniát. Az előadás nagy perspektívát
átfogóan szólt arról az egyházról,
amelyben élünk, amelyben gond
jaink mellett bőven vannak örö
meink is.
Segíteni a szenvedésben
A konferencia programján sze
replő valamennyi előadás témája
tulajdonképpen abban volt egy,
hogy minden előadó a mai világ
ban valami módon szenvedő em
bert tartotta szem előtt, és a szen
vedésben való segítség módjait ke
reste. Muntag Andor teológiai
professzor az Ószövetség, elsősor
ban Jób könyve alapján vizsgálta
a szenvedés és segítés kérdését.
Cserháti Sándor teológiai' dékán
pedig az Újszövetség, és azon belül
is elsősorban Jézus állásfoglalását
mutatta meg a szenvedő emberen
való segítés vonatkozásában. Madocsai Miklós a betegágyon szen
vedő embert és környezetét vette
szemügyre, és mutatott rá a beteg
ágyon fekvő emberért mindent
megtevő szolgálat szükségességére
és lehetőségeire. Faragó Sándor

orvos-pszichiáter különösen azt
hangsúlyozta, hogy a testi-szellemi
fogyatékos szenvedésének enyhíté
sében az orvosokon kívül milyen
nagy szerepe van minden szeretetből fakadó szolgálatnak. A gyó
gyítás mint tevékenység már régen
nem az orvosok privilégiuma mondta. Nagyon helyesnek és
szükségesnek tartja az orvosok és
az egyházi szeretetszolgálat össze
fogását. Balicza Iván és Kiss Péter
előadásában a különféle megkötözöttségekben és szenvedélyekben
vergődők (alkoholisták, drogfo
gyasztók), kisiklott életű emberek
között végzett tevékenységünk
szükségességéről és lehetőségeiről
volt szó. Itt került szó egyházunk
nak arról a szolgálatáról, amit
szervezetten is végez a Lelki Segély
Szolgálat keretei között. Több kér
dés is hangzott el ezzel kapcsolat
ban, amikre választ is kaphattak a
kérdéseket feltevők. Komoly ér
deklődéssel hallgatta a konferenci
án részvevő otthonvezetők és lel
készek serege Ribár János előadá
sát, melynek témája az öregkorban
és a halál közelében élő emberek
nek a szenvedésében nyújtható se
gítség kérdése volt. Az előadások
sorában a befejező téma Nagy Ist
ván előadásában szólalt meg, s ez
a gyakorlati segítés kérdéseivel
foglalkozott.
Eredmények
Méltán vetődik fel a kérdés,
hogy . ezeknek az évről-évre meg
tartott diakóniai konferenciáknak
(Folytatás a 8. oldalon)
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A L U T H E R I R E F O R M Á C IÓ
T E R JE D É S E E U R Ó P Á B A N
AZ ISMERT VILÁG JÓVAL KI
SEBB VOLT A XVI. században, mint
a mai. Észak- és Dél-Amerika, Afrika,
Ázsia, Ausztrália még csaknem ismeret
len volt a fehér ember számára. Az ak
kor hatalmas török birodalom terjeszke
dőben volt, lS41-ben Buda is török kéz
re került. A nyugati keresztyénség szá
mára - a maihoz képest - csak kis terü
let maradt. A kálvini reformáció európai
terjedésére most nem térhetünk ki a ter
jedelem korlátozottsága miatt. Még így
is csak „dióhéjban” lehet érinteni a té
mát.
Németország
A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁR
SÁG volt hatalmas területek összefog
laló szerve, de a tulajdonképpeni hatal
mat az egyes fejedelemségek, grófsá
gok, önálló városok gyakorolták.
Ezért terjedt a reformáció is tartományról-tartományra, de egyes terüle
teken nem tudott eredményt elérni.
Volt olyan tartomány is, ahol a katoli
kus püspök gyakorolta a fejedelem jo
gait.
A SZENTÍRÁS igazi és teljes tartal
mának felismeréséből született a luthe
ri reformáció. Luther 95 tétele meglepő
gyorsasággal terjedt. Luther maga
mondta, hogy „aüg telt bele 14 nap, s
már bejárták ezek egész Németorszá
got”. Csakhamar a 95 tétel kitűzésének
napjától kezdték keltezni a reformáció
megindulását.
LUTHER igehirdetői, bibliafordí
tói, könyvírói munkássága óriási ha
tást gyakorolt. Már 1521-ben a
Wormsban tartott birodalmi gyűlésen
V. Károly német-római császár, a né
met fejedelmek és a római katolikus
főpapok előtt védte Luther a reformá
ció ügyét. Innentől kezdve birodalmi
üggyé is vált a reformáció. A feudaliz
mus korában nem volt vallásszabadság
mindenki számára. A fejedelem joga
vallási kérdésekben (ius reformandi)
azt jelentette, hogy a maga felségterüle
tén szuverén módon dönt a fejedelem
a lakosság vallási hovatartozása felől.
Akié a hatalom, azé a vallási kérdések
ben a döntés joga (cuius regio, eius
reiligio). Ez kezdetben hasznára volt a
reformációnak, de később sokat ártott.
AZ
ÁGOSTAI
HITVALLÁS
(1530), amit az augsburgi birodalmi
gyűlés elé terjesztettek, világos teoló
giai bázist jelentett arról, hogyan tanít
a lutheri reformáció a legfontosabb hit
tételek tekintetében. 1532-ben megkö
tötték a nürnbergi békét a protestáns és
a katolikus fejedelmek között azzal,
hogy a legközelebbi egyetemes zsinatig
fegyverszünetet tartanak, s a vallási
helyzet fenntartását addig nem boly
gatják. A viszonylagos nyugalom ide
jén a reformáció gyorsan terjedt. Hatá
rozottabban csatlakozott a reformá
cióhoz Brandenburg. Miközben a re
formáció bázisát változatlanul a szász
választófejedelem, a hesseni tarto
mány, az észak-német területek jelen
tették. A városállamok közül Nürn
berg, Strassburg, Konstanz, Magde
burg, Braunschweig, Göttingen, Ros
tock, Hamburg, Bréma, Lübeck voltak
az elsők, amelyek megnyitották kapui
kat az evangélium hirdetői előtt.
A NÉMETORSZÁGI REFORMÁ
CIÓ terjedése az augsburgi vallásbéke

(1555) után már nagyjában kialakult.
A két vallási tömb egyforma erővel állt
szemben egymással, az északi területe
ken az evangélikusok, a délieken a ka
tolikusok voltak többségben. Róma
leghűbb szövetségesei Ausztria és Ba
jorország voltak. Az evangélikusok las
san gyarapodtak is, egyes katolikus
püspökségeket a protestáns fejedelmek
világi birtokká alakítottak át, s beve
zették a reformáció tanítását.
Svédország
OLAUS PETRI, egy svéd kovács fia,
Wittenbergben tanult, s hallgatta Lu
thernek a Római levélről tartott elő
adásait. Hamarosan megragadta Lu
ther bizonyságtétele. Kétéves witten
bergi tanulmány után visszatért Svéd
országba, magával hozva a reformáció
első, friss benyomásait. Lelki világában
a reformáció tanítása, az ige új megér
tése összeötvöződött a régi svéd népszabadság szellemével. Olaus Petri Lu
ther tanítványának tekintette magát.
GUSTAV VASA, a svéd szabadságharc győztese* 1523-ban országgyűlést
tartott, s ezen az új Svédország királyá
vá választották. Hamarosan felfigyelt
Olaus Petri tevékenységére, s a stock
holmi nagytemplom prédikátorává ne
vezte ki. Jgehirdetői tevékenységével
Olaus Petri megnyerte az emberek szí
vét. Igehirdetői szolgálata mellett gaz
dag és sokoldalú írói tevékenységet fej
tett ki. Könnyen érthető írásaival tette
mindenfelé ismertté a reformáció alap
vető tanításait. Vezető szerepet vitt a
svéd bibliafordítás elkészítésében. Va
lamennyi írásművével jelentősen hoz
zájárult a svéd nyelv gazdagításához.
A SVÉD EGYHÁZ SZERVEZE
TÉNEK reformálását Laurentius Petri
végezte el. Ugyancsak Wittenbergben
tanult. Gustav Vasa király Uppsala ér
sekévé nevezte ki. A római katolikus
egyház által felszentelt püspök szentel
te fel őt. Minden ellenreformációs harc
nélkül sikerült a svéd evangélikus egy
ház alapjait megvetni.
Finnország
A SVÉD FENNHATÓSÁG alatt lé
vő Finnországban ugyan felülről hatá
rozták el az egyház reformációját, de
gyakorlatilag csakis a megtisztított
evangélium és odaadó finn reformáto
rok hűséges munkájának köszönhető a
reformáció terjedése és a nép szivébe
való bekerülése.
AGRICOLA, a finnek reformátora
szintén Wittenbergben tanult. Luther
től és Melanchthontól hozott ajánló
leveleket. 1554-től Turkuban lett püs
pök. Agricola a lutheri reformáció ta
nítását teljesen magáévá tette, Finnor
szág lakosságát az evangélikus egyház
ba vezette. Ő volt az első, aki finn nyel
ven írt könyvet. Lefordította az Újszö
vetséget, részben az Ószövetséget is.
Dánia
A WITTENBERGI EGYETEM
RŐL visszatérő dán ifjak terjesztették
Luther iratait hazájukban. A „dán
Luthert”, Tausen Jánost hívta meg
Koppenhágába a német származású I,
Frigyes király, majd pedig a dán egy
ház püspökévé tette. Ä dán reformáció
kiemelkedő alkotása a „Koppenhágai
Cikkek” cimű hitvallás (1530), amely(Folytatás a 8. oldalon)

275 éves az Alberti Gyülekezet
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SZ A B A D V A LL Á STÉ TE L
Nemrég hangzott szószékeinken egy ámószi ige. Benne az Úr
arról szólt, hogy „az őrhejyemen állok”, ő , és nem mi, egyház,
papok, önelégült hívők. Éppen az utóbbiakat ostorozta, b o s '
eltertek tőle, pedig a neveben prédikáltak, s megfeledkeztek
arról, hogy nem mi állunk az őrhelyen, hanem ő. Látja s
megitéli szavunkat, tetteinket és számon kéri szivünk titkát is.
Az elmúlt hetekben sorozatban szólt Isten ilyen kemény ótestamentomi próféciák által, szigorú hangon.
Most íme, egy hasonló hangú iézusi ige, amely megítéli a
szakrális képmutatást, kegyes mazba öltözött farizeusságot,
önigaz megítélést.
Pedig az Úr őrhelyén áll az egyházban ma is.
Ezért tudjuk ezt az igét a reformáció korára illeszteni. Szinte
kézenfekvő, hogy akár mondatról mondatra folytassuk az igét:
„mint a reformáció korában is”. A középkor emberében itt is,
ott is a tiszta hit iránti vágy élt, példa erre Húsz, Wiclif, Savona
rola és a többiek. Voltaképpen egyik sem birtokolta a teljes
igazságot, hiszen azt nem is lehet „birtokolni”, ezt ma már
világosan tudjuk. De a Tetzelek, Eckek és Kajetánok még
kevésbé. Forrongó kor volt, amikor egy Luther kellett ahhoz,
hogy észrevegye, az Úr nem hallgatott el, de az őrhelyén áll.
Erről az őrhelyről a kegyelmes Isten szólal meg, s őreá
Luther teljes szívvel rácsodálkozott.
A megállt, megmerevedett, az igazi engedelmes életet elfeledő
álló vízre rá akarta engedni az élő vizet, a frisset, a sodrót, az
előre vivőt, ahol a szomjas ember megmerítheti poharát és
szomját olthatja.
Belőle merített hát, s ő csak annyiban került előtérbe, amenynyire a kegyelmes Istent hirdette. Jézus is ezzel az élő vízzel
táplálja itt a tanítványait, amikor elhatárolja őket a farizeusok
kovászától. Szavában nem a farizeusokkal szembeni vita tör
igazán elő, hanem az élő víz, az evangélium örömhíre s az abból
fakadó vallástétel.
Persze a reformáció korát nem lehet transzponálni a mába.
Nem ebben vagyunk a reformáció hívei. De meg lehet benne
keresni az élő víz sodrását! Hadd foglaljuk ezt össze három
rövid üzenetben.
1. Napfényre az evangéliumot! Hiedelmek és kötöttségek
nélkül. Nem fegyvernek használni, amivel sérteni, bántani le
het, hanem annak, ami: örömhírnek Isten kegyelmes szeretetéről, amely felkarol, gyógyít, bűnbocsáiiatot ad, életet teremt.
A középkor kazuiszükájan, beskatulyázásán túl vagyunk: Az
evangélium túláradó öröm, egyetlen fénycsóva, mely világossá
tesz mindent, nem sokszínű, mint a középkori áramlatok.
2. Félelem helyett szabad lelkiismeretet! A farizeusok tör
vénykedésétől ne féljetek. A bűntől féljetek! De az evangélium,
mint maga a fény, baktériumölő. Hagyjátok, hogy az evangéli
um öröme hasson! Luther megláttatta az emberi szövevények
mögött Isten igazságát. Keressétek azt, s hirdessétek - ez a
szabad lelknsmeret titka.
3. Vallást tenni csak szabad lelkiismerettel lehet! Bigottiz
mus, félelem, kérkedés, gyávaság, szeretetlenség és önigazság
egymásból folyó fogalmak. Farizeusi sajátosságok. Vallást ten
ni csak ezektől megszabadult lelkiismerettel lehet.
Luther egy igazságot hirdetett meg, egy igazi vallástételt tett,
amikor kimondta: itt állok, másként nem tehetek. Általában
úgy értékelik, hogy ez hősi magatartás volt. Kétségtelenül hősi
tett volt. Mégis inkább úgy értem, hogy ennek a vallástételnek
a mélyén a nyugodt lelkiismeret derűje rejlett.

Jubileumi ünnepségek
Tessedik Sámuel szülőfalujában
1986. október 5-én ünnepi harangszó
hívta hálaadásra az alberti gyülekezet
ma éló tagjait. Hitbuzgó őseikre emlé
keztek ezen a vasárnapon, akik 1711.
szeptember 29-én érkeztek 24 szekéren
a Felvidékről. Magukkal hozták a gyü
lekezet első lelkészét, Claudinyi Fri
gyest, aki ezen a napon tartotta meg az
első evangélikus istentiszteletet szabad
ég alatt, szlovák nyelven. Hiteles fel
jegyzések szerint Váratskai András ku
ruc vezér hívta meg őseinket Alberti
pusztára a török hódoltság után. Ez a
kis csapat jelentette a falu megalakulá
sát. Benedickty Izrael első kántor-tanító
megkezdte a gyermekek oktatását.
Isten megáldotta őseinket a gyüleke
zet letelepedésének kezdetétől, adott hű
séges lelkipásztorokat, tanítókat és gyü
lekezeti vezetőket, akiknek áldott szol
gálata nyomán Isten Szent Lelke nemze
dékről nemzedékre megőrizte és növelte
a gyülekezetét. 17 lelkész és 18 kántor
váltotta egymást 275 év alatt. Neveiket
két emléktáblán örökítettük meg jubi
leumunk alkalmából. Itt teljesített szol
gálatot id. Tessedik Sámuel, a nagy
szarvasi lelkésznek, a magyar róna fá
radhatatlan és áldott munkásának ifj.
Tessedik Sámuelnek az édesapja.
A gyülekezetnek 1721 óta latin és szlo
vák nyelvű írott emlékei vannak, me
lyekből pontosan tudjuk a letelepedés
körülményeit, a lelkészek és kántor
tanítók váltakozásának időpontját, a
gyülekezet, a falu és az iskola fejlődésé
nek mozzanatait.
Első templomunk 1763. június 28-án
földrengés áldozata lett. Mostani, neo
barokk stílusú templomunk 1774—78-ig
épült, Gegus Zakariás lelkész idejében.
Az iskola történetét Jantsovitz György
tanító írta meg, a falura és gyülekezetre
nézve Chovan Mihály jegyző írása
nyújt hiteles tudósítást.
1831-ben Juhász Ferenc lett a gyüle
kezet lelkésze. Ettől kezdve már ma
gyar istentiszteletek is vannak és a gyü
lekezet jegyzőkönyveit iriagyarul írják.
Meghatározó volt a gyülekezet ke
gyességére nézve a Tranoscius, mely
nek énekeit a mai napig is Szívesen éne
keljük.

ni? Ma is ugyan az a megoldás: maradj
velünk. Bizonyosak lehetünk afelől,
hogy a feltámadott velünk marad, se
gít nekünk, segít eligazodni az élet
ezernyi útvesztőiben. - Befejezésül
hangoztatta, hogy ennek a nagymúltú
gyülekezetnek a jövője a ma élő gyüle
kezeti tagokon múlik, ahogyan elkezd
ték akkor őseitek néhányan a gyüleke
zeti életet, úgy szeressétek, őrizzétek és
adjátok tovább: maradj velünk. Ez
olyan kérés, ami meghallgattatásra ta
lál és Isten kegyelme velünk marad.
A gyülekezeti énekkar szblgálatai
után, a helyi lelkész szlovák nyelven a
23 Zsoltár alapján beszélt. Jézus pász
torolt népe a gyülekezet úgy a múltban,
mint a jelenben.
Az istentisztelet után Csemák Ká
roly felügyelő megnyitotta a díszköz
gyűlést, szeretettel köszöntötte az ün
neplő gyülekezetét, dr. Fekete Zoltán
országos felügyelőt és feleségét, dr.
Kamer Ágoston főtitkárt és feleségét,
Szemerei Zoltán osztályvezetőt, az egy
házmegye elnökségét és lelkészeit, es
pereseket és a gyülekezetek képviselőit.
A szegedi Canticum kamarakórus
művészi előadásban szólaltatta meg a
121. Zsoltárt, Ady: Az Úr érkezése, Sik
Sándor: Te Deum-át.
A közgyűlés ünnepi hangulatát
emelte Szabó Gyula színművész köz
reműködése, megrendültén hallgattuk
Kölcsey Himnuszát, Pál apostol Sze
retet himnuszát. A helyi lelkész ismer
tette a gyülekezet történetét. Sokan
köszöntötték az ünneplő gyülekezetei.
Többek között Ponicsán Gyula egy
házmegyei felügyelő, dr. Fekete Zol
tán országos felügyelő, Keveházi
László esperes, Ponicsán Imre ny. lel
kész. A köszöntések sorát dr. Karner
Ágoston főtitkár zárta be, aki megkö
szönte a gyülekezet hűségét, áldozatkészségét, példamutatását, a gyüleke
zet lelkészének közegyházi és szeretetotthoni szolgálatát, ahol olyan munka
folyik, amit megmutathatunk bárki
nek.
A gyülekezet lelkésze megköszönte
az igehirdetés szolgálatát, az énekka
rok közreműködését, Szabó Gyula

Koren Emil

IM Á D K O Z Z U N K
Kérünk, tartsd meg tisztán nékünk a te drága, szent igéd! Sürgess minket,
el ne késsünk vinni fényét szerteszét, hogy meglássák mindenek, s üdvös
ségre leljenek! Benn a szívünk mélyén egjen küldő hangod: menjetek! hogy a drága hír eléljen végre minden népeket! Szent igéd szolgálatát
Lelked lángja hassa át. Amen.

A díszközgyűlés elnöksége
Hat éve jelent meg lapunkban egy
esszém Faust doktorról, a népi képzelet
hőséről. 0 volt az, aki ismertebb lett a
köztudatban az irodalom, zene és képző
művészet koronázatlan királyai, Goe
the, Lessing, Heine, Gounod, Berlioz,
Liszt, Rembrandt, Salvador Dalinál.
Faust hírnevét ugyan nekik köszönheti,
de ezzel együtt azt a problémát is, hogy
írók, képzőművészek fantáziája terem
tette-e őt, mint Teli .Vilmosét Schiller,
vagy létező, történeti személyiség volt,
akinek á neve évszázadokon keresztül
lappangott a nép tudatában. 1980-ban
azután alapos irodalmi és történeti kuta
tás után, a legparányibb nyomokat is
figyelembe véve „Faust évet” hirdettek
meg az NSZK-ban, mint bárom évvel
később Luther évet, s ünnepelték a törté
neti, bár népi hőst, a világirodalom, zene
és képzőművészet egyik legmarkánsabb
ihletojét.
A kutatás eredményesnek látszott. Fa
ust ezek szerint nem kitalált hős, létezett,
élt, sőt - és itt válik izgalmassá számunk
ra - életének egy szakasza Wittenberghez, a reformáció városához kötötte.
S ami még szembeötlőbb, a feltárt ada
tok szerint életét is Wittenbergben fejezte
be. Személyére vonatkozó adatokat Melanchtonnál, de Luthernél is találtak.
Meghökkentő azután, hogy szorosan
egy időben élt a reformátorral, majdnem
egyidősek voltak. Faust 1480-tól 1540-ig
élt, Luther három évvel volt fiatalabb
nála és hat évvel élte túl. (1483-1546)
Ezen adatok birtokában alig lenne szük
ség csekélyke képzeletre, hogy egy szen
zációs téma birtokába jutottunk, s egy
vérbeli drámaíró talán a világirodalom
legnagyobb remekművét alkothatná, ha
Faust es Luther, a reformátor és a mágus
közötti konfliktust tollára venné. Min
den esetre Osbome-nak, vagy a magyar
Sütő Andrásnak és Garai Gábornak a
figyelmét elkerülte ez a lehetőség.
Miben állt az a súlyos karakterbeli
különbség a két történeti személyiség
között, amely drámai konfliktusokat
idézhetett volna elő, és amely a „világot

R édey P á l

Máglya nélküli város
jelentő deszkákra” méltónak találná a
témát? Helyszűke miatt a kérdéssel csak
vázlatosan foglalkozom.
Luther, a reformátor hallatlan mű
veltséggel, a teológia doktoraként az
egyház reformálására törekedett. 1517től egyre tudatosabban, szisztematiku
san és a teológia teljes érvrendszerével
rombolta le a középkori pápás egyház
téves és torz felépítményét. Görcsösen
ragaszkodott a Szentíráshoz, megfelleb
bezhetetlen tekintélyként tartotta kezé
ben a kinyilatkoztatás könyvét, a Bibliát.
Mindaz, ami a Szentírás, Isten kinyilat
kozott igazságán kívül van, szigorú kriti
kának vetette alá, kárnak és szemétnek,
az egyház hajójából kivetendőnek ítélte.
Formálisan, de legfőképpen tartalmilag
egy „új egyház” képzetét vitte a köztu
datba, amelynek hasonlítania kell az
ősegyházhoz, Krisztus és a tanítványok
által létrehívott egyházhoz. Roppant te
hetségével, és egy belső, a hit megvilágo
sító erejéből fakadóan valahol mindig a
„felső régiókban”, a tudomány fellegvá
rában mozgott, onnan vívta az egyház
élet-halál harcát. Az új hit „hadvezére”
maga is nem egyszer életveszélybe keve
redett, sebezhetetlenné, mint Siegfriedet
a sárkány, Krisztus .vére tette. Partnerei,
vitafelei a teológusok, tudósok - pápák,
Cajetan, Eck, Erasmus stb. - vagy feje
delmek-V. Károly, VIII. Henrik, Bölcs
Frigyes stb. - voltak.
Ä nép annyiban játszott szerepet életé
ben, amennyiben az „egyház népéről”,
Krisztus megváltott gyermekeiről volt
szó. Az ő szamára fordította le és adta
kézbe a Szentírást, szerzett énekeket s
hirdette anyanyelven az igét. De népfel
vonulást, tüntetést, demonstrációt nem
igényelt, még álmában sem fordult meg,
hogy néptribun legyen, vagy népvezér,
mint Münzer. Sőt valahányszor, amikor

erre kísérlet történt, hevesen tiltakozott
ellene. A rend és fegyelem embere volt,
aki rendet és fegyelmet követelt az egy
házban is, és tűzzel-vassal irtotta az anar
chiát, lázongást, rendetlenséget. Még
sem mondhatjuk azt - minden állítással
szemben - hogy főúri, a feudális rendnek
megfelelő egyházat hagyott utódaira.
Faust merőben más volt. Tipikusan a
nép gyermeke, - ezért vélték sokáig a
népi képzelet szülöttének - aki minden
„tudományával” a nép elképzelését szol
gálta. Szándékosan nem nevezem „dok
tornak”« mivel a legújabb kutatások
eredményeként egyetlen egyetemen sem
bukkantak arra, hogy doktorátust szer
zett volna. Mégis tudós típus volt, aki
minden bizonnyal alkimista, a középkor
kedvelt áltudományának követője, és
aki a doktori címet önkényesen vette fel.
Tíz évvel a wittenbergi tételek kiszögezése előtt már mint varázsló lépett fel.
A kisemberek mágusa, az elmaradottak,
a műveletlenek, parasztok és kézműve
sek szemfényvesztője, aki csillag- és idő
járás jóslással, nehány bűvészmutat
vánnyal hódította meg a hiszékeny em
bereket. Az is biztosnak látszik, hogy
értett a hipnózishoz és a szuggeszcióhoz,
s így a kételkedő lelkeket is befolyásolni
tudta. Közönsége számára minden eset
re nem lehetett átlagember, s könnyen
rásütötték, hogy az ördöggel cimborái.
A tudományos világosság órája még
nem ütött, a nép és annak vezetői még
erősen és megrögzötten a babonák, tév
hitek világában éltek. Luther maga is
wartburgi magányában a kísértő Sátán
nál viaskodott, a harc hevében tintatar
tóját vágta hozzá - a hagyomány sze
rint - , életének későbbi szakaszában
azonban hasonló tettel alig találkozunk.
Viszont éppen a Szentírás tanítása alap
ján kivetette az egyházból Máriát, a szen

teket, a kegytárgyakat, mint az ördög és
démonok elleni védelem pajzsait. így
azután a középkori ember teljesen védte
lenné vált. Eközben nem tagadta a go
nosz szellemek létezését. Bizony még so
káig váratott magára az idő, amikor
kizárólag Krisztus védelméből élhetett a .
hivő ember. Ezért képzelhetjük el, hogy
a démonoktól félő és reszkető ember
szemében az, aki a kor értelmét meghala
dó módon gondolkodott és logikájával
nem követhető cselekményekre képes
volt, az a Sátán barátja, cimborája. Faust
tehát, a zseniális szemfényvesztő ezek
közé tartozott.
Feltételezem, hogy olvasóim ismerik
a Faust-legendát, hogy miképpen adta
el lelkét az ördögnek, s segítségével mi
lyen „csodatettekre” volt képes. Nincs
helyem a részletezésre. De ha már a vélet
len úgy hozta, hogy Faust Wittenberg
ben telepedett le, akkor döntő módon
esik latba, hogy praktikáit aligha űzhette
volna másutt a kor szigorú erkölcse és
szemlélete következtében. Ez a kor a
boszorkányságot máglyával büntette.
Ezért elképzelhetetlen miliő lett volna
számára Zwingli Züriche, Kálvin Genfje, vagy az itáliai Firenze. Életfolytatásá
hoz elengedhetetlenül szüksége volt Wit
tenberg, az akkor hatezer lakosú város
demokráciájára, ahol békésen megfért
egymás mellett Luther, az újkor első
számú embere és Faust a középkor utol
só képviselője, akinek életét valószínűleg
valamelyik lombikjának, vagy retortájának robbanása oltotta ki. De semmikép
pen sem máglya, mint számtalan boszor
kánytevékenységbe keveredett sorstár
sának. Wittenberg szelleme, Luther
nagyvonalú humanizmusa megkímélte a
szemfényvesztő, ördöggel praktfkáló
Faustot a máglyától.
így fest vázlatosan a drámai feszültsé
gektől zsúfolt két élet a közép- és újkor
mezsgyéjén Wittenberg városában, ahol
valami rendkívüli szabadság folytán
megfért egymás mellett Luther és Faust.
Vajon adodik-e író, aki megírja a máglya
nélküli város drámáját?'

A jubileumi ünnepséget megelőző
héten igehirdetési sorozatot tartottunk
„Ami nem változott 275 év alatt” cím
mel. A hívek örömmel hallgatták a
vendég lelkészek igehirdetését, akik va
lamilyen módon kötődtek az alberti
gyülekezethez. A sorosat vasárnap dél
előtt úrvacsorái istentisztelettel fejező
dött be. Az ünneplés komolyságát kife
jezte az egész templomi gyülekezet úr
vacsorához járulása. Csak a meg nem
konfirmált gyermekek maradtak a he
lyükön, a jövő gyülekezete.
A nagy alberti templomot teljesen
megtöltötték az örvendező gyülekezet
tagjai és a sokfelől érkezett vendégek.
A lelkészek és a presbitérium az orgo
na hangjai mellett vonultak be az is
tentiszteletre. Az igehirdetés szolgála
tát dr. Karner Ágoston országos főtit
kár végezte, Lukács ev. 24,28-30 versei
alapján. Ünnepi igehirdetése elején ő is
a múltra emlékezett, beszélt arról, mi
lyen akadályokat kellett leküzdenie en
nek a gyülekezetnek 275 év alatt, de ez
az ősi gyülekezet kezdettől fogva, ami
kor kérdések merültek fel a közösség
életében, vagy egyesek életében mindig
Isten evangéliumához fordult. Az emmausi tanítványok szükségét érezték
annak, hogy az úton hozzájuk csatla
kozó Jézus velük maradjon a hétköz
napokban is. Őseitek hányszor fordul
tak az emmausi tanítványok kérésével
Jézushoz: maradj velünk. A 24 szeké
ren érkezők bizonytalan új helyzetük
ben imádságra kulcsolták kezüket és
kérték az Urat: maradj velünk itt is,
ebben az új hazában is. A mai gyüleke
zet egészen más, mint volt a 275 év
előtti, de a kérdések megmaradtak, ki
tud a mi égető kérdéseinkre választ ad-

színművész előadását és az elhangzott
köszöntéseket.
Befejezésül a harangok hangja mel
lett hallgattuk Nagy László: „Jönnek
majd értem a harangok” című írásából
való részletet.
A Himnusz eléqeklése után az ünne
pi együttlét a fehér asztalok mellett
folytatódott.
A múltra emlékeztet a két márvány
tábla igéje: „Emlékezzetek meg a ti
elöljáróitokról” és „Jézus Krisztus teg
nap és ma és örökké ugyanaz” Zsid
13,7-8.
Felejthetetlenül fülünkben cseng
Gárai Jánosnak itt elhangzott monda
ta: „Csak törpe nép feledhet ős nagysá
got ... a lelkes eljár ősei sírlakához és
gyújt régi fénynél új szövétneket.”

T

Az alberti templom. Előtérben
Tessedik Sámuel szobra
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„Reményeik szerint még az ősszel elkészül a belső átalakítás”
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A m ire v i s s z a k e ll té r n ü n k !

Látogatóban az átépülő Budai Szeretetotthonban

Az új és régi épületszárny közvetlen
átjárást biztosít ápoltak és ápolók
részére

A f á k sárgába öltöztek és
hullatják levelüket. A z úttörővasút környékén csendes az er
dő, már nem dalolnak a mada
rak. Hirtelen eszembe ju t, hogy
nemcsak az ősz van itt, hanem
az egyházi esztendő vége is k ö 
zeledik, ami az utolsó száma
dásra akar figyelm eztetni ben
nünket. A z ősi evangélium így
foglalja össze a számadást:
„Akkor így szól a király a jobb
keze fe lő l állókhoz: Jöjjetek,
Atyám áldottai, örököljétek azt
az országot, amely nektek ké
szíttetett a világ kezdete óta.
M ert éheztem és ennem adta
tok, szom jaztam és innom adta
tok, jö ve\ény voltam és befo
gadtatok, mezítelen voltam és
felruháztatok, beteg voltam és
m eglátogattatok..
A szeretetotthon kapuján
belépve látom , hogy a nyáron
az udvaron láto tt építőanyag
nagy része m ár eltűnt: beépült
a helyére. V an még felfordulás,
m ert még folyik a régi épület
felújítása, de m ár öröm m el
használják a gyerekek az új
épületet, sőt az öreg épület
azon részeit is, ah onnan kivo
nultak a m esterem berek. Jelen
leg talán legjobban - az őszi
napfényt kihasználva - a nagy
emeleti teraszt élvezik. Ide
tolókocsin is ki Tehet jönni,
m ert a hálóterem hez közel van,
s az' északi széltől védve játsz
hatnak vagy pihenhetnek.
Kérdezem az O tth o n egyik
vezetőjét, Bálint Évát, hogyan
telt el a nyaruk. Ö röm m el vála
szolja, hogy Isten kegyelméből
sikerült a nagy létszám hiány el
lenére az építkezés szám talan
nehézségét legyőzni. Rem é
nyeik szerint még az ősszel el
készül a belső átalakítás. így
több fürdőszoba, tornaterem
áll a gyerekek rendelkezésére.

Szeptember végén NyugatMagyarországon osztoztunk két
kicsiny gyülekezet örömében.
A szarvaskendi és hegyháthodászi
testvérek a közelmúltban hozták
rendbe kedves imatermeiket. Erre
a szép ünnepre három ország evan
gélikusai gyűltek össze, akik szivü
kön viselik a Körmend-kömyéki
két gyülekezet sorsát.
Az imatermek fölavatását dr.
Nagy Gyula püspök végezte, aki
feleségével együtt érkezett Kör
mendre. A liturgiában részt vett
Fehér Károly, a Vasi Egyházmegye
esperese és Szerdahelyi Pál, a gyü
lekezet lelkésze is. Örömmel kö
szönthettük az ünneplők népes
csapatában Szabó Istvánt, a Vasi
Egyházmegye felügyelőjét.
A szomszédos Ausztriából bur
genlandi lelkészek és laikusok vet
tek részt az avató istentiszteleteken
dr. Gustav Reingrabner szuperin
tendens vezetésével. A hatvan fő
ből álló küldöttség tagja volt Ger
hard?* Koller' eltendoríi, Walter
Ziegler pöttelsdorfi és Paul Geistlinger stoobi lelkész is. Az ünneplő
gyülekezetekbe látogatott egy
többtagú szlovéniai küldöttség is,
élén JoSar Ludvik, hodosi lelkész.
A két ünnepségen Hermán Tibor,
hódmezővásárhelyi lelkipásztor is
megjelent a református egyház
képviseletében.
Szarvaskend
Miután a gyülekezet gyermekbibliakörös tagjai szép virágcsok

Tavasszal m ajd folytatják a tólelkész beiktatásánál még az
külső csinosítást. U tán a a ő furulyaszava is köszöntötte a
konyhát kell felújítani, m ajd a szolgálatba indulót; rrtost tehe
piliscsabai részleget kell m o tetlenül hason fekszik. A rossz
dernizálni, hogy m ind a 170 vérkeringése m iatt kisebesedett
gyerek jo b b körülm ények közt a háta. Hetekkel ezelőtt kór
éljen... Csodálkozva hallgatom házba került, m ajd egy másik
a céltudatos tervezésből születő kórházba vitték, de az orvosok
optim ista hangot.
nem tudták megállítani a rom 
M ajd a gyerekekre és az öre lást. Le kell am putálni a lábát,
gekre terelődik a beszélgeté m ert különben az egész szerve
sünk. M ilyen öröm öt jelept zet vérmérgezést kap - szólt a
szám ukra, ha látogató érkezik diagnózis. De ki m ondja ezt
hozzájuk! D e nemcsak az ápol meg a gyereknek? Az ő kedves
tak n ak jelent a hétköznapi' gondozójának ju to tt ez a nehéz
m egszokott életrendben színt feladat. Ő csak hallgatta, ha
és vidám ságot a látogató, ha son fekve hallgatta, m ajd csen
nem ő is gazdagodva megy ha desen megszólalt: „M anyi néni!
za, m ert ezek a gyerekek n a T öröld le a könnyemet!” Egy
gyon tudnak szeretni. Az egyik kis idő után folytatta: Ugye,
gyerek megfigyelte például, m ajd ha m eghalok és feltám a
hogy m ikor tér be a szobájába dok, akkor újra lesz lábam?
az ápolója, s este 9 u tán rend
Akik kimennek a hűvösvöl
szeresen felvette köpenyét, ki gyi Szeretetotthonunkba vagy
m ent hozzá, hogy adjon a szá m ás otthonokba akár gyüleke
m ára félretett csokoládéból egy zeti, akár egyéni látogatás kere
d arab o t és hogy még közösen tében, azoknak felelősség tá 
im ádkozzanak... Az ápolók m ad a szívükben. Egyesek va
sokszor úgy érzik, hogy az em  lószínűleg megijednek a látott
berfeletti m unkájukhoz az erőt feladatoktól, m ert úgy érzik, az
éppen a gyerekektől kapják, il egész o tthon gondját fel kell

A kárt szenvedett soproni
templom

Vissza kell térnünk a tem plo
m unkat fenyegető veszélyre,
melyről lapunk m ár röviden
beszám olt - m ert ez nemcsak
1946-ban a kitelepítés során
egyharm adára csökkent és im
m ár túl nagy tem plom ot igény
be vevő gyülekezet ügye, ha
nem országos egyházunk gond
ja is. Sőt városi, megyei és o r
szágos műemléki síkon is fele
lősséget ébresztő ténnyé vált,
hiszen a gyülekezet által hasz
nált tem plom egyúttal kedvelt
helye a város, sőt az ország ze
nekedvelő népének, ahol éven
te több orgonahangverseny és
más zenei rendezvény van, m i
után tem plom unk a város leg
több em bert befogadni képes
építménye.
A tem plom helyreállításával
kapcsolatosan kom oly elemző
m unkát végzett dr. * W inkler
Az épület felújítás alatt álló utcai homlokzata
Gábor oki. építészmérnök. El
letve a gyerekeken keresztül vállalniok. T alán ezért nem kezdte az építéstörténettel, de
m ernek újra kijönni? M ások vi eljutva az épület jelenlegi álla
kapják Istentől.
Sok látogatója van az O tt szont elkezdenek im ádkozni az potáig nem állt meg, hanem
hon n ak - folytatja Bálint Éva O tthonért, s am ikor idejük- szakszerűen írt a szükséges
- , de a legtöbb külföldi és vidé erejük megengedi, kimennek m egerősítésekről és helyreállí
ki. M i pestiek talán nem érünk egy-két órára is segíteni, gyere- tásról, sőt költségbecslést is kö
rá m eglátogatni őket? Pedig keket-öregekét m eghallgatni. zölt.
m ennyire igénylik az egyéni Az utóbbiak teszik jól. M ert a
Az eredetileg torony nélkül
foglalkozást, a csendes beszél beszám olónk elején idézett bib épült tem plom unk (1782-83)
getéseket, a m aguk kis világá liai m ondást Jézus így folytatja: építői Ringer József és Neunak a feltárását! Sokszor ez szí „am ikor m egtettétek ezeket m ayer Lőrinc voltak. Előbbi
vet összeszorító is! N em rég az akárcsak eggyel is a legkisebb kism artoni szárm azású építő
eg y ik . tolókocsiban közlekedő atyám fiai közül, velem tettétek m ester, aki többek között a
Széchenyi család nagycenki
gyerek egészségi állapota ro h a m eg” (M t 25,34-46).
kastélyát is építette; utóbbi ter
m osan rom lani kezdett. Pár
vezte a ruszti (most A usztriá
Missura Tibor
hónappal ezelőtt az új igazga

ban) evangélikus tem plom ot is.
A türelmi rendelet kiadása
után épült evangélikus nagy
tem plom ok legkorábbi példája *
és a felvilágosodás korának ki
emelkedő jelentőségű hazai al
kotása a soproni tem plom unk.
Felépítésében az akkori euró
pai építészet leghaladóbb m ű
vészeti törekvései ismerhetők
fel.
Jelenlegi súlyos állapotába
tem plom unk a fedélszerkezet
meghibásodása következtében
került. „Közvetlenül a kupo
lák záradékába eső alfőállások
m eghibásodása idézte elő a
katasztrófa-helyzetet. Az alfő
állások tartós alakváltozása
következtében a főfalakat az
idők folyamán ugyanis foko
zatosan egyre nagyobb víz
szintes nyíróerők érték. Mivel
utóbbi szerkezet ilyen erőket
felvenni képtelen, a falazat a
főpárkány alatti vonalban el-_
m ozdult. A faragott kő pár-

sának eredménye. A főfal kidűlésével a teljes szerkezet ál
lékonysága
m egbom olhat,
amely szerencsétlen esetben
akár az egész épület összeom- ,
lását is eredményezheti. A torony
kőszerkezetének
anyaga is jelentős károsodáso
kat m utat. A hajdani szépen
faragott tagozatok sok helyen
eltűntek, de a sima kőfelülete
ken is durva felületű roncsoló
dások láthatók. Tem plom un
kon a veszélyes rongálódások
kiküszöbölése, további rom lá
sok megakadályozása a költ
ségbecslés szerint igen jelentős
összeget igényel. A helyreállí
tás három ütemben történhet.
Az első a közvetlenül veszé
lyeztetett fedélszerkezet m i
előbbi rendbehozatala. A m á
sodik ütem a hom lokzat állagmegóvása és helyreállítása. (A
falak utólagos vegyi szigetelése
stb.). A harm adik ütem a to 
rony állagmegóvása, javítása

kányelemek elvesztették állé
konyságukat és lezuhanással
fenyegettek.” (Dr. W inkler G.)
Tudjuk, hogy a műemléki
szakemberek gyors beavatko
zásával a közvetlen életveszély
elhárult. De ez csak ideiglenes
megoldás. A fedélszerkezetét a
legsürgősebben meg kell erősí
teni. A déli főfal kidőlésével
továbbra is. számolni kell.
A déli hajó kupoláinak zára
dékában is repedéseket észlel
hetünk: félő, hogy utóbbi
ugyancsak a főfal elmozdulá-

(kőfaragó
m unkák
stb.).
Mindezek a helyreállítási költ
ségek közel 11 millió forintot
igényelnek. Az első cikkben
közölt összeg (4-8 millió) a te
tőszerkezet helyreállítására vo
natkozott.
A m ikor
tem plom unkkal
kapcsolatos nehéz gondjainkat
Testvéreink előtt feltárjuk heti
lapunkban, kérjük, hogy osz
tozzanak ezekben, m int Krisz
tus testének tagjai. G ondolja
nak ránk im ádságban.

- K ét felú jíto tt imaterem megáldása Körmend fíliáiban -

Megújult templomban - megújult szívvel
rokkal és meleg szavakkal köszön
tötték a megjelent vendégeket, dr.
Nagy Gyula püspök istentisztelet
keretében fölavatta a megújított
imatermet. Igehirdetésében az ó és
új emberről beszélt.
Az ó ember mindig önmagára
figyel, saját ihaga van gondolatai
nak középpontjában. Isten nélkül
él, nem törődik vele, és nem törő
dik felebarátaival sem. Az új em
ber Isten akarata szerint él. Igaz
ságban és szentségben jár. Ezt az
életformát kell az új embernek felöltenie. Ki tud ilyen életet élni? Az
ember akarata bűnös, szemben áll
Istennel. De Ő elküldte Fiát, az új
Ádámot, akivel a hit által közös
ségre léphetünk. Nem mi formál
juk át tehát életünket, hanem ma
ga Isten a Jézus Krisztus által. Ho
gyan történhet meg az újjászüle
tés? A keresztség, az ige és az úrva
csora által. A keresztség az új em
ber bölcsője, az ige az új ember
világossága, az úrvacsora pedig az
új ember tápláléka. Ezekben maga
Krisztus van jelen, akivel újra meg
újra találkozhatunk az istentiszte
leten. Ezért drága számunkra min
den templom. Nem elég tehát meg
újítani a templomot, az imatermet.
Isten azt akaija, hogy a gyülekezet
maga újuljon meg a Jézus Krisz

A szarvaskendi felszentelt imaház

tusba vetett hit által, az ige és a
szentségek eszközén keresztül.
Az igehirdetés után a burgenlan
di gyülekezeti csoport gitárkíséret-.
tel énekelt a keresztyének küldeté
séről: „Ti vagytok a föld sója, ti
vagytok a világ világossága. Sze
ressétek egymást teljes szívből!”
Az ünnepséget követően a ven
dégek a község klubtermében él
vezhették a gyülekezet vendégsze
retetét. A helyi lelkész ismertette a
gyülekezet történetét. Szarvasken-

den már a XVII. században léte
zett
evangélikus
gyülekezet.
A Türelmi Rendelet után lehetőség
nyílt arra, hogy a helyi iskolában
istentiszteleteket tartsanak. Ké
sőbb azonban Körmendhez csatol
ták Szarvaskendet, és egészén az
1950-es évekig nem volt gyülekeze
ti helyisége az itt élő evangéliku
soknak. Ekkor kérték azt a gyüle
kezet tagjai, hogy a lelkész tartson
istentiszteleteket a filiákban is. így
került sor arra, hogy saját erőből

imatermet alakítsanak ki, ahol
összegyülekezhetnek az ige hallga
tására.
Ezek után üdvözlések és kö
szöntések hangzottak el. A helyi
tanácselnök, Földes Sándorné,
méltatta a gyülekezet fáradhatat
lan munkáját. Dr. Gustav Rein
grabner szívből kívánta, hogy a
gyülekezet mindig örömmel hall
gassa az igét, az evangéliumot, a
tiszta tanítást, megújított imater
mében. Josar Ludvik ezzel biztatta
a gyülekezetét: „Ahol Isten ajtót
nyit, ott szívek nyílnak meg.”
A sok vendég közt felszólalt Mol
nár János, a helyi római katolikus
plébános is, aki fölhívta a gyüleke
zet figyelmét arra, hogy a második
templomépítés csak most kezdő
dik; csakhogy most élő kövekből
kell építeni.
Elbúcsúzva a szarvaskendi test
vérektől, Körmenden ebédeltek a
vendégek. Ebéd után Illés Imre,
körmendi tanácselnök fogadást
adott a Hazafias Népfront helyi
vezetőivel együtt a megjelent ven
dégek tiszteletére.
Hegyháthodász
Dr. Nagy Gyula püspök hála
adásra hívta a gyülekezetei a va
sárnap délutáni imaterem-avató is

Szimon János

tentiszteleten Zsolt 26,8 és 84,3-6.
alapján. Adjon hálát a gyülekezet
a tegnapért, azért a sok ajándékért,
amellyel Isten elhalmozta őket ez
idáig. Az Ő kegyelme.tartotta meg
ezt a kis közösséget. Adjon hálát a
gyülekezet a máért, az imatere
mért, mely most megújult formá
ban szolgálja az evangélium ügyét.
Tisztelni és szeretni kell az ÚR há
zát, mert itt maga Isten jön közel
az emberekhez, az ige világosságá
val vigasztalja őket. Nem kell ag
gódni a gyülekezet holnapjáért,
mert Isten mindeddig megtartotta
és megóvta népét. Isten hűséges,
adjunk hálát néki!
A burgenlandiak csoportja ezen
a helyen is énekszámokkal szolgált
az istentiszteleten. Az ünnepség be
fejezéseképpen néhány üdvözlő
szót mondtak a megjelent vendé
gek: Bertái Lajos, nádasdi tanácsel
nök és az ugyancsak nádasdi Ta
kács László katolikus plébános.
Mindannyian baráti szeretetükről
tettek tanúságot. Végezetül Fehér
Károly esperes köszönte meg a gyü
lekezet vendégszeretetét és a vendé
gek részvételét ezen az ünnepen.
Az istentisztelet után a fehér asz
tal mellett alkalom nyílt arra, hogy
a gyülekezet tagjai kötetlen együttlét keretében találkozhassanak
egyházkerületük püspökével és a
megjelent többi vendéggel.
Isten áldja meg az újonnan fel
avatott két imateremben végzett
szolgálatokat.
Vető István (
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M, mint misszió
Hosszú időn keresztül a távoli
földrészek minősültek missziós te
rületnek. A misszionáriusokról sok
embernek ma is az őserdei vadon,
leprások vagy éppen kannibálok
borzongatóan izgalmas képe jut
eszébe. Övezze tisztelet és megbe
csülés azokat, akik vállalják ezt a
fajta missziós szolgálatot, de nem
feltétlenül kell ilyen messzire men
nünk, ha feladatainkat keressük.
Egy alföldi falu, egy budapesti alul
járó, egy gimnazista osztály, egy
cigánytelep legalább ilyen fontos
missziós területnek kell hogy minő
süljön.
Berekfürdőn, a református egy
ház Megbékélés Háza nevű konfe
renciaközpontjában azzal a céllal
jött össze, a mintegy harminc kü
lönböző felekezetű résztvevő, hogy
a misszióról és az evangelizációról
folytasson eszmecserét. A> szep
tember 16-18 közötti szemináriu
mot a Magyarországi Egyházak
'Ökumenikus Tanácsa hívta össze,
tir. Kürti László református püsp ök és dr. Prőhle Károly evangélik us tanulmányi főigazgató társel
nökletével. A küldöttek a reformá
tus, az evangélikus, a baptista, az
ad ventista, a metodista és az ortodon egyházakat képviselték. A be
szél getés alapjául az Egyházak Vi
lágtanácsa által 1982-ben kibocsá
tott dokumentum szolgált, ame
lyet Gerhard Linn egyházfőtaná
csos (NDK), a szervezet genfi
munkatársa ismertetett. Az irat a
megtérés fontosságának hangsú
lyozásából indul ki, s jut el a hat
kontinensen végzendő missziós és
evangelizációs feladatokig. Az
utóbbi évtizedekben jelentősen
■változott ai világkeresztyénség tér
képe: ma éppen a korábbi missziós
területeken, a fejlődő országokban
tűnik legelevenebbnek a keresztyénség. Természetesen továbbra
is felelősséget kell éreznünk Krisz
tus ügyének világméretű terjedésé
ért, de az e téren vállalt feladatok
nem jelenthetik a saját munkaterü
letünkön váló helytállástól a meg
hátrálást, az elmenekülést.
Ilyen munkaterület pedig köz
vetlen környezetünkben is bőven
akad. Most csak utalunk a szemi
náriumon részletesen tárgyalt ága
zatokra. Iszákosmento misszió: lel
készek és orvosok bevonásával 5
vagy 9 napos konferenciákat rendéznek az alkohol rabságából sza
badulni vágyóknak, de az utógon
dozást a gyülekezeteknek kell vé
geznie. Ennek az embermentő
munkának alapelve, hogy nem el
venni, hanem adni akar valamit.

Cigány misszió: szervezett munká
ról még nem beszélhetünk, csak
egyéni kezdeményezésekről. Az
ország lakosságának mintegy 4%át kitevő cigányság gyakorlatilag
minden tagja meg van keresztelve,
így az egyháznak lehetősége van
őket téríteni, velük foglalkozni.
A keresztyénné tétel azonban nem
lehet egyedüli cél: fontos a megse
gítésük életük minden területén.
Misszió a kallódó ifjúság körében:
ma már megrepedt a képmutató
hallgatás burka, amely ifjúságunk
e válságtünetét körülvette. Első
sorban a kábítószeres fiatalokról
van szó. Az ő felkarolásuk és meg
mentésük még az alkoholistákénál
is nehezebb, hiszen a drogost álta
lában .kiveti magából a család,
ezért a magányosság és a függő
rabság ördögi kört alkot. Számuk
ra az egyházak mentő-házat, ide
jük értelmes eltöltéséhez progra
mokat, szükség esetén menhelyeket hoztak létre.
Szükség van a lelkészek maga
sabb képzettségére - hangsúlyozta
az egyik résztvevő -, szélesebb kö
rű ismeretére, de arra is, hogy az
értelmiség körében is partnereket
találjanak a gyülekezetben. A lel
kész merje bevallani, hogy bizo
nyos kérdésekhez nem ő ért a leg
jobban. A világiak bevonása nem
elsősorban a lelkészek helyettesei
ként szükséges, hanem abból kiin
dulva, hogy az egyházi szempont
ból laikusok a maguk területén
szakemberek, akiknek ismeretére
az egyházban is szükség van.
Csak a különleges munkaterüle
teket vázoltuk. Fontos azonban
észrevennünk a mindennapos
problémákat is: egyházi szempont
ból az „egészséges” legalább anynyira kallódhat, mint a „kallódó”.
A szeminárium résztvevői yjra
megerősödtek abban a bizonyos
ságban, hogy csendesnappk, evan
gelizációs, konferenciák tartása
minden szinten nagyon fontos.
A szeminárium, amelyet dr. Gö
rög Tibor ökumenikus főtitkár hí
vott össze, s amelynek evangélikus
küldöttei dr. Muntag Andor, Lá
bossá Lajos, Missura Tibor és Fabiny Tamás voltak, egyértelművé
tette, hogy hasonló együttgondolkódásra és -cselekvésre a jövőben
is szükség van. Jó volna egyhá
zainknak még szorosabban együtt
működniük. Az egység szüksége
jól kifejezésre jut Visser’t Hooft
meghatározásában: „Csak az egész
egyház tudja hirdetni az egész
evangéliumot az egész világnak”.
Fabiny Tamás

„Boruljunk le az Úr előtt!”

Kétszázéves • •
templomjubileum Oskün
a templomszentelési liturgia szol
gálatát, majd a 95. zsoltár 6-7. ver
sei alapján hirdette Isten igéjét a
templomot megtöltő hívek seregé
nek.
A jubileumi ünnepen mindenek
előtt hálát adunk a templom 200
éves szolgálatáért. Láthatatlanul
Kétszázéves templomunk Öskün,
itt vannak közöttünk a templom
Veszprém megyében
építő elődök és azok is, akik a
Derült ég alatt, vidám napsugarak templom szolgálatával és ajándé
özönében derűs szívek körébe ér kaival hűségesen, hálás szívvel él
kezett szeptember 14-én dr. Nagy tek. Az ő hitükre és szeretetükre,
Gyula püspök feleségével Ösküre, mint erős fundamentumra alapoz
Németh Ferenc várpalotai, jelenleg t va állott 200 év. viharai között ez a
az ösküi gyülekezetét gondozó lel templom. Gondoljunk hálás szív
vel reájuk!
kész és felesége kíséretében.
Püspök és felesége fogadása a A zsoltáros azonban arra figyel
templom előtt, a nékik átnyújtott meztet, hogy ez a 200 éves múlt
virágcsokrok, s a gyülekezet nevé elsősorban mégis Isten szeretetében Mekola István gondnok kö nek és hűségének ajándéka. O
szöntése egyaránt kifejezték a ven gyújtott és erősített hitet az ősök
szívében. „Boruljunk le, hajoljunk
déglátók örömét.
A gyülekezet örömét még tetézte, meg, térdeljünk le az Úr előtt!”
hogy az urbanizáció során a váro Nem elég azonban a múltba tekin
sokba költözött, régi hívek közül teni. Isten szeretetének forrása
sokan eljöttek, kifejezve hálára kö nem apadt el. Dicsérjük, áldjuk Is
telezettségüket mindazért, amit hi tent hálás szívvel mindazért, ami
tük erősítésére, emberségük for ket ezen a templomon keresztül
málására a templom szolgálatában ma is ad ennek a gyülekezetnek.
Köszönjük meg Isten örök igéjét.
kaptak.
Az „Erős vár a mi Istenünk” el- Adjunk hálát a keresztségért és az
éneklése után Horváth József espe úrvacsoráért, melyekben Isten szereshelyettes és Németh Ferenc lel retete, bűnbocsánata ma is lehajol
kész segédletével végezte a püspök hozzánk."

Ma igen nagy szükség van ember
ségre, szeretetre, segítésre. Mind
ezeknek kiapadhatatlan forrása a
templom szolgálata, amely ma is
árad innét szívünkbe, életünkbe.
A jelenre nézve is igaz: „Ő a mi
Istenünk, mi pedig kezére bízott
nyáj, legelőjének népe vagyunk.”
Hálaadásunk a jövő felé is fordul.
A hívő szív reménységgel nézhet a
jövő felé. A kegyelmes Isten ezután
is a mi Istenünk marad, mi pedig
kezére bízott nyáj, legelőjének né
pe maradunk. Kezében jó helye
van a templomnak és a gyülekezet
nek a jövőben is.
Felemelő volt a lelkészek ősi
„Confirma” éneke és a Pavelka
Éva kántor vezette gyülekezeti
énekkar szolgálata.
Az istentisztelet végeztével tartott
közgyűlésen Németh Ferenc lel
kész köszöntötte a püspök házas
párt, és a nagy számban megjelent
vendégeket.
A gyülekezetét köszöntők sorát a
püspök nyitotta meg. Buzdította a
híveket a templom ajándékainak
megbecsülésére, hogy az újonnan
felszentelt templom tovább szol
gálhassa a hívek, s az egész gyüle
kezet megújulását Isten dicsőségé
re, embertársaink és egész társa
dalmunk javára. Horváth József
espereshelyettes
köszöntésében

szólt a templom szolgálatának je
lentőségéről az egyéni, családi,
gyülekezeti és társadalmi élet vo
natkozásában. Boros Lajos somlószőllősi lelkész igével köszöntötte
a gyülekezetét, kifejezve, hogy a
200 év Isten hűségét igazolja, s erre
a legékesebb felelet a hívek s a gyü
lekezet hűsége. Kiss Attila egyházmegyei felügyelő az egyházmegye
nevében meghatottan kívánt ál
dást az ösküi gyülekezetre és temp
lomára.
A közgyűlést a bibliaköri gyerme
kek szavalatai és énekei tették szí
nesebbé Németh Ferencné betaní
tásában.
A templomi ünnepség után a ven
dégeket meleg házigazdái szeretet
várta szépen megterített asztallal a
gyülekezeti teremben. Itt szólalt fel
Hornos László tánácselnök és
Csincsi Attila, a Hazafias Népfront
helyi elnöke. Mindketten örömmel
és elismeréssel szóltak arról az egy
mást segítő, megértő jó viszonyról,
mely a község vezetősége, társa
dalmi szervezetei és az evangélikus
gyülekezet között kialakult.
Az ünnepek elmúlnak. Jó, ha szí
vünkbe engedjük vésni mementójukat, hogy emlékezzünk reá a hét
köznapok sűrűjében is.
E jubileumi ünnepen a Lélek hí
vott s indított minket: „Jöjjetek,
boruljunk le, hajoljunk meg, tér
deljünk le alkotónk, az Úr előtt” a
200 éves múltért, Urunk mai szol
gálatáért és a reménységért, hogy
a-jövőben is megtartja «egyházát
gyülekezeteivel, templomaival őri
ző, pásztori szeretetében.
Boros Lajos

Történeti és nemzeti értékeink megőrzése
kötelességünk
Többek között ez a mondat is el
hangzott azon a sajtótájékoztatón,
melyet a művelődési tárca és az
Országos Műemléki Felügyelőség
közösen rendezett az Országos
Múzeumi és Műemléki Hónap
kapcsán.
Ez az évről évre visszatérő, il
letve megszervezett rendezvény és
kiállítássorozat immár negyedszá
zados múltra tekinthet vissza.
Közművelődési rendszerünk szer
ves részévé vált, amit bizonyít a
fokozódó érdeklődés és az a tény,
hogy évente .19 milliót meghaladó
a múzeumlátogatók száma ha
zánkban.
Az elmúlt 40 év alatt kialakult a
múzeumi hálózat, s ebbe a körbe
egyaránt beletartoznak a szakmú
zeumok, tájmúzeumok, emlékhe
lyek,- gyűjtemények és védett

könyvtárak. Örömteü jelenségnek
számít az is, hogy kiegyenlítődés
történt a főváros és vidék vonatko
zásában, ami azt jelenti, hogy vidé
ki múzeumaink is képesek szaksze
rű, magasszintű kiállításokat ren
dezni és nemegyszer olyan uniku
mokkal szolgálni, melyek a szak
múzeumokban ritkán vagy egyál
talán nem láthatók.
Örvendetes az a szándék is, hogy
a magyar múzeumügy és a műem
lékvédelem egymást segítve együtt
működik. Ennek igazolásaként
hangzott el a sajtótájékoztatón,
hogy 1987-ben a Múzeumi és Mű
emlékhónap egy, a jövő évben
helyreállított műemlék épület át
adásával kerül megnyitásra. Hihe
tetlen erőfeszítéseket tesznek kor
mányunk és az illetékes intézmé
nyek, vállalatok, de még kicsiny

falvak és termelőszövetkezetek né
pe is azért, hogy pótolhatatlan ér
tékeinket az utódaink számára
számba vegyük és megmentsük.
E pozitívumokkal szemben nem
szabad elhallgatni a gondokat
sem, melyek között egyaránt szere
pelnek műemlék épületeink és mú
zeumaink leromlott állaga, omla
dozó várak és kastélyok, a felelőt
lenség, céltalan rombolás és bűncselekmények.
ígéretes jele az értékeink megőr
zésének és közkinccsé tételének az,
hogy a közeljövőben a legmaga
sabb állami és politikai vezetés fog
erről a kérdésről tárgyalni és dön
téseket hozni, Egyházi műkin
cseink és műemlék épületeink' az
egyetemes nemzeti értékeink szer
ves részét alkotják. Sok-sok anyagi
és erkölcsi segítséget kaptunk ed

dig is megőrzésükhöz, s a jövőben
is számíthatunk államunk támoga
tására. Ez is mint el nem hallgatha
tó bejelentés hangzott el a tájékoz
tatón.
Október hónap gazdag lehetősé
get kínál a múzeumlátogatás terén.
A hazai értékeink felvonultatása
mellett betekintést kaphatunk hol
landiai barátaink életébe és érté
keibe is, hiszen a Holland napok
kal egybeesik a múzeumi és műem
léki hónap.
Egy régi latin mondás szerint „A
történelem az élet tanítómestere”.
Egyes embernek' és családoknak,
hívőknek, nem hívőknek a tanulás
és gazdagodás lehetőségét kínálja
a Múzeumi és Műemlékvédelmi
Hónap.
Szalay Tamás

I
kérdezte: Jól van fiam, de valóban Isten
emészthetően. Talán sok énekkar ezért
Interjú Bálint J ó zse f énektanárral
dicsőségére csinálod? Talán nem értet
nem képes működni.
tem, azért háborodtam fel. Hiszen én
- Most fordítsuk figyelmünket a váci
zenész vagyok, nekem zenekarozni,
énekkari találkozóra, már csak azért is,
utazni kell! Mostanában kezdem érteni,
mert úgy tűnik, hogy egyházunkban leg
utólag a dolgokat. De jó, hogy nem
aktívabbak a Pest -megyei énekkarok.
sikerült, de jó, hogy igy alakult. Ez az
S ezen a találkozón nagy szóródást lehe
isteni vezetés.
tett megfigyelni: voltak egész színvona
- A főiskola elvégzése után miként ala
las énekkarok, de voltak, akik most
- Ha valaki énekkarvezetöi munkádat
lékká, ha nem éreztetem, hogy maga
kult életed?
kezdték megtenni az első énekkari lépé
sabbról jöttem ide, képzett zenész va seket. Hogy látod a színvonal kérdését?
- 1968-ban végeztem a főiskolát, Újfe- figyeli, az tűnik fe l legelőször is, hogy
valami végtelen szeretettel bánsz azok
gyok, és azt fogják érezni: sohasem fog - A színvonalkülönbségek nem fedik az
hértón lettem zenetanár. Itt zeneiskolai
igazgató lettem. Majd amikor Debre kal az emberekkel, akik - esetleg hetek juk megtalálni a közös vonalat.
énekkarok életkorát. Nincsenek szink
kel, hónapokkal azelőtt - még a kottát
Lehet, hogy kétfajta koncepció is jelent
cenben az új zeneiskolai tagozat fel
ronban. Nem meghatározó színvonal
kezik az egyházi zenével és énekléssel
épült, akkor Gulyás György, aki főis sem ismerték. S aztán csak egy varázsla
tekintetében, hogy hány éve működik
tos dolog összeáll. Hogyan lehetséges ez
kapcsolatban? Az egyik a minél maga
kolai igazgatóm volt, meghívott tanul
egy énekkar. Ha nekem kellett volna
az egész?
sabb, művészi színvonalra, a másik pedig
mányi vezetőnek; elődöm Erdélyi Péter
összefoglaló értékelést adnom, nem biz
- Elcsodálkoztam, hogy Trajtler Gá
egy közérthető középszint megteremté
a Kecskeméti Kodály Intézet igazgató
tos, hogy ennyire optimista és derűs lett
bor zenei igazgatónk hogyan keres em
sére igyekszik. A kkor ezek szerint te óz
ja most. 1977-ig tanulmányi vezetőként
volna.
bereket, akik Foton elvállalják ajcarveutóbbi utat választod?
dolgoztam. Utána Nyíregyházán let
- Ha nagy a szóródás, akkor hol vannak
zetést.
S
csodálkoztam:
ennyire
nehéz
Értem
ézt
a
kettősséget.
Én
is
ezt
a
tem a megyei központban megyei ének
a hibák? Abban, hogy nem kapnak elég
dolog találni embert, aki vezényeljen?
magas nívót látom célnak, de nem a
zenei előadó, ott a helyi szimfonikus
zenei képzést a vezetők, vagy elég érté
Kóruspróbákat vezessen? Picit figyel zene elsődlegességéből kiindulva. Ha
zenekarnak, vegyeskamak és fúvós
kelést?tem, miért. És engem megdöbbentett
először sikerül teremteni egy krisztusi
ötösnek a referense, ill. a zenekarnak
- Óriási tisztelet azoknak, akik képzés
az, hogy olyan zenei szakember, akit én
értelemben vett közösséget, akkor sok
művészeti titkára. Ekkor történt, hogy
nélkül vezetik évek óta énekkarukat.
magamnál sokkal többre tartok, szak
kal könnyebb a zenei feladatokat is
Foton megismerkedtem Gyöngyivel,
De valóban nagy akadály, hogy telj&en
mailag sokkal képzettebb nálam, pa
megoldani.
aki feleségem le.tt. Őt tanulmányi szer
képzetlen karvezetők vannak.
naszkodott,
hogy
nem
lehet
mit
csinálni
Ha nem zenei kifejezésekkel próbálom
ződés kötötte, nekem kellett költöz
- Es ezen nem lehet segíteni?
Foton, szétszalad a kezéből a munka,
rávezetni őket a darab előadására, ha
nöm, így kerültem Pécelre.
- Léhetne segíteni. Nagyon szomorú
33 éven keresztül a nyíregyházi gyüleke a gyerekek kezelhetetlenek. Megkér nem azt mondom, arra figyeljünk, amit
voltam, amikor nem valósult meg az
deztem,
miért
van
ez?
S
rájöttem,
hogy
éneklünk,
akkor
megoldódik
egy
cso
zetnek voltam tagja.
idén nyárra tervezett kéthetes karveze
semmiféleképpen nem a szakma apos
mó zenei probléma.
- Pécelre kerülésed segítette az egyház
tői tanfolyam.
tolaként kell megjelenni ezek előtt az
A nagytarcsai ifjúsági énekkarral zenéhez való kötődésedet, hiszen itt a
- Miért? Nem volt elég jelentkező?
emberek előtt. Ha én úgy kezdek mun
mely szerintem egyházunkban a legho - Úgy érzem, lett volna, hiszen a tavaszi
nagytarcsai gyülekezeti énekkart veze
kához
akár
felnőttek,
akár
gyerekek
mogénebb hangzású énekkar - minden
ted.
országos karvezetői találkozón maguk
között - , hogy rögtön "utat engedek
szolgálatunkat eddig kisegítő nélkül vé
- 5 Változás akkor történt, mikor Gáncs
a karvezetők kérték a továbbképzés
összes szakmai igényemnek, tehát
geztük. Akkor is, mikor NSZK-ba
Péter nagytarcsai lelkész megkért, men
lehetőségét. Erről beszélt is a zenei bi
mindjárt
első
órán
közlöm,
milyen
ha
mentünk.
jek át egy ifjúsági órára, próbáljuk újra
zottság. De azt mondták, hogy ez nem
mis a kvint, akkor sok mindent elron
Úgy gondolom, hogy a zenei nevelés mehet a kántorképző tanfolyam rová
szervezni a nagytarcsai énekkart, mely
tok. Hiszen lehet, nem is tudja, mi a
ben mindenfajta lekezelés nélkül - akár
éppen szünetelt. Megkértük, hogy aki
sára, hiszen ez azt jelentette volna, hogy
kvint. Ezele az emberek nem a zene
gyerek, akár felnőtt - zeneileg csecse
nek komolyan van kedve énekelni, ma
a júliusi kéthetes tanfolyam helyett lett
szerelmeseiként ülnek az énekkarban mőként kell kezelni őket. Ez azt jelenti,
radjon ifjúsági óra után ott, s nagy
volna egy karvezető-továbbképző kur
valószínűleg - , nem Bachért rajonga
hogy nem adhatok egész almát, hogy
meglepetésemre húsznál többen ott ma
zus. - Ha már nem jött létre ez a tanfo
nak. Számtalan motiváció lehet.
egye meg, nem adhatok olyan zenei
radtak. Első alkalommal elmondtam,
lyam,- olyat mindenképpen jónak lát
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De
hogy jó értelemben professzionista mó
nék, hogy a kórustalálkozók előtt fél
az Isten alkotta maga helyét, funkcióját
nem könnyű zenét adunk, hanem az
don kell próbálni, nem elégedhetünk
évvel összejönni, hogy legalább a mű
az emberek életében, akkor válik táplá
igényes és színvonalas muzsikát, de
meg azzal, hogy akárhogy éneklünk.
sorválasztásban, a felkészülés kérdései-

„Nem időszakos mozgalomról
van szó”

Öntudatosan valljuk, hogy éneklő
egyház vagyunk. S valóban
a reformáció és az ének szorosan
összefonódik.
Az alábbi interjú egyházi ének-zene
ügyünknek egy szeletével foglalkozik.
Bálint József (39 éves) énektanár,
a péceli és nagytarcsai
énekkarok vezetője válaszol
kérdéseinkre.
- Legutóbb a váci énekkari találkozón
láttalak, ahol a péceli és nagytarcsai
énekkarokat vezényelted és amellett ér
tékelted az énekkarok munkáját. Hogy'
kerültél te ebbe a munkába?
- Igazán és világosan látom az Úristen
vezetését az életpályámon. Olyan cso
dálatosan kapcsolódtak egymáshoz
életem sorsdöntő fordulatai, hogy ezt
én - így érzem - megszervezni nem
tudtam volna sem akaraterővel, sem
csodálatos tervekkel. Utólag látom iga
zán, mit jelent az, hogy szüleim keresz
tyén emberek voltak. Édesanyám egész
életét és a mi nevelésünket is valóban
imádsággal végezte. Ez nekem főiskolás
koromban nem is mindig volt szimpati
kus. Magamban sokat ellenkeztem, túl
zónak, idegesítőnek találtam, hogy
amikor újat kezdtem, édesanyám meg

ben segíthessünk. Mert többen nehéz
polifon műveket választottak, tehát a
vezetők nem érezték, hogy milyen ma
gasra állították a lécet.
Ha kérnének, akkor ebben segítséget
tudnál nyújtani az énekkari vezetőknek?
- Ha valaki úgy érzi, hogy segiteni tu
dok, mindenképpen.
Vajon a Pest megyén kívüli énekkarok
nál is ugyenez a helyzet, vagy vannak
más jelek ,is?
- Kicsit ugyanez. Nekem az a szomorú
ságom, hogy az ország nagy gyülekeze
teinek vagy nincs, vagy nem a nagysá
gának megfelelő énekkara, zenei élete
van.
Engem nagyon bánt, hogy Békéscsabá
nak nincs énekkara, zenekara. Bánt,
hogy olyan nagy gyülekezetnek, mint
Orosháza, nincs énekkara. Minden
gyülekezetben számtalan énekelni tudó
ember van, hiszen nagyon kévés ember
mondhatja el joggal, hogy én nem tu
dok énekelni. Itt egyszerűen berozsdá
sodott hangszalagokról van szó, mely,
ha nem használják, nem működik.
Úgy gondolod, hogy csak a hozzáállás
tól, emberektől függ?
- Igen, egészen pontosan, a lelkésztől
és attól, hogy legyen egy olyan ember,
aki nemcsak zenész, hanem lelki ember,
meg tervező is. Mert időnként az ének
kari munkának kisebb százaléka szak
mai munka. Érdemes lenne statisztikát
csinálni, hogy mennyi egy-egy évben a
szakmai munka. Sokkal több az embe
ri, meg a lelki.
- Nagyon sokfelé lehetett hallani a kó
rusok válságáról. Közben pedig az ének
karok reneszánszát éljük át?
- A z egyházi énekkarok létében nem
indokoltak hullámhegyek és -völgyek,
mert az alap, amire szerveződnek ezek
az énekkarok, változatlan. Az egyház
alapja örök, nem időszakos mozgalom
ról van tehát szó. A feltételrendszer
mindig ugyanaz.
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Az egyház igazi kincse az Isten ke
gyelmének és dicsőségének leg
szentebb evangéliuma.
Luther 95 tételének 62. pontja
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Országos esperesi értekezlet
Budapesten
Október első napján gyülekeztek össze egyházunk Üllői úti
székházában tizenhat egyházmegye esperesei, hogy megtartsák szokásos
ősz eleji munkaértekezletüket és megvitassák egyházi életünk
eseményeit, felkészüljenek a közeljövőben reájuk váró föladatokra.
Az országos tanácskozást dr.
Nagy Gyula püspök igeolvasással
és imádsággal nyitotta meg. Kö
szöntötte dr .Féke te' Zoltán orszá
gos felügyelőt, az Országos Egy
ház és a Teológiai Akadémia meg
hívott képviselőit, valamint az egy
házmegyék vezetőit. Másfél órás
beszámolójában sorra vette a nem
zetközi élet legújabb eseményeit, a
világkeresztyénség legutóbbi hó
napjainak fontos fejleményeit,
majd részletesen szólt hazai egyhá
zaink és magyar evangélikus egy
házunk életéről.
Kegyelettel emlékezett meg dr.
Lékai László bíboros haláláról,
szólt a debreceni Kálvin-kongreszszusról és az októberi katolikus
marxista nemzetközi dialógus je
lentőségéről. Beszámolt a szeptem
beri nyugatnémet-magyar teoló
giai konferenciáról hazánkban és
ismertette az őszi, rendkívül gaz
dag egyházi külügyi programot,
számos egyházi delegáció érkezé
sét hazánkba.
Részletesen foglalkozott a püs
pöki előterjesztés három, közvetle
nül egész egyházunkat is érintő,
sürgető föladattal: a Budai Szere
tetotthonok Gyermekotthonának
befejezéséhez közeledő, teljes fel
újításával, a Teológiai Akadémia
új épületének tervezésével és a
nagy építkezés anyagi feltételeinek
biztosításával, valamint súlyosan
sérült soproni templomunk helyreállításának részletes terveivel. Ez a

három, közvetlenül előttünk álló
feladat együttvéve több mint 57
millió forint kiadást jelent egyhá
zunk számára; fokozott áldozatvállalást és anyagi áldozatokat kí
ván egyházunk minden gyülekeze
tétől és híveitől.
Széles áttekintést adott a püspö
ki beszámoló egyházunk belső éle
téről, foglalkozott gyülekezeteink
mai örömeivel és gondjaival, a
nyári ifjúsági és kántorképző kon
ferenciákkal, egyházi sajtókiadvá
nyainkkal és új kiadványok tervei
vel, a várható külföldi egyházi lá
togatásokkal és más, időszerű bel
ső kérdésekkel. Mindezek foko
zott helytállást, teljes belső egysé
get, a gyülekezeti munka elmélyíté
sét és a szeretet aktív szolgálatát
kívánják tőlünk egyházi és társa
dalmi életünk minden területén.
Az értekezlet második részében
dr. Karner Ágoston országos főtit
kár szólt az őszi egyházmegyei,
egyházkerületi és országos egyházi
közgyűlések fontosságáról. Az
egyházmegyei közgyűlések már
mind a tizenhat egyházmegyében
megtartásra kerültek. A két egy
házkerület ülései november első
napjaiban lesznek; az országos
egyházi tanács november 19-én, az
országos közgyűlés pedig novem
ber 20-án tanácskozik. Egyházunk
munkabizottságai ezt megelőzően,
október 21-28. között tartják ülé
seiket az Üllői úti egyházi közpon
tunkban.
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A két előterjesztést követően az
esperesek és az országos munka
ágak vezetői eleven, sokágú eszme
cserét folytattak a teológiai kép
zésről, az egyházi nevelés mai kér
déseiről, a lelkészi kar és gyüleke
zeteink fokozott összefogásáról.
Kifejezték szeretetüket és a gyüle
kezetek aggódó, imádkozó szeretetét a betegen fekvő dr. Káldy Zol
tán püspök-elnök iránt, és teljes
támogatásukról biztosították az
egyház vezetőségét egyházi életünk
teljes erőfeszítést kívánó mai fel
adataiban.

ak...”. Az egyházkerületek összevo
násakor (1952), püspöki szolgálatát
befejezve továbbra is megmaradt a
balassagyarmati gyülekezet, hívei
szeretetétől övezett, lelkipásztorá
nak. Tágas parókiája mindig vendégszerető hajléka volt sok megfáradt, az
„áldott falusi csendet” (Ady) kereső
léleknek, barátainak, szolgatársainak.
Talán itt, Csesztve tövében s kar
nyújtásra Sztregovától, ragadta meg
Madách és a Tragédia varázsa, életreszólóan. így vált egyre szenvedé
lyesebben, lépésről lépésre elmélyed
ve tárgyában, országos, majd euró
pai hírű Madách-kutatóvá. Egyre
gyarapodó gyűjteményében ott talál
hatók a Tragédia összes magyar és
. idegen nyelvű kiadásai s gazdag Madách-irotialom is. Ebben az ügyben
a világ minden tájának tudósaival és
tudományos társulataival levelezett.
Gyűjteményéért városok és könyvtá
rak versengtek, végül is Győr nemes
városa vitte el a pálmát, otthont
nyújtva az egyházi szolgálatából
végleg nyugalomba vonulónak és
méltó helyet biztosítva múzeumában
a Madách-gyűjteménynek, amelyet
Szabó József szinte élete utolsó évei
ig gondozott és - gyarapítóit. A Tra
gédiával kapcsolatos munkásságá
nak, írásainak ismertetése külön ta
nulmányt igényelne.
Nem véletlen, hogy a „könyves
ember” a sajtó, jelesül az egyházi
sajtó, fáradhatatlan és lelkes munká
sa is volt. Szerkesztésében vált a Ha
rangszó valóban országos, evangéli
kus néplappá. Nemcsak szerkesztett,
de írt is, számtalan cikket, tanul
mányt, könyveket, így többek között
Lutherről is.
Élete egyik nagy műve a győri
evangélikus egyházi nyomda, a Ba-

Ha valaki
elmegy...
Ha valaki elmegy,
átlép egy határon,
ha többé nem látom,
í
ha hiába várom...
ha mit el nem mondtam,
már el nem mondhatom,
ha elitéi, vádol
le nem irt mondatom hangtalan hirdetikoporsó,
sirhalom:
Elfut a pillanat!
Drága az alkalom!

Az egyházak
világtanácsának
elnöke
B udapesten
Dr. Heinz-Joachim Held,
az Egyházak Világtanácsa
Központi Bizottságának el
nöke és a nyugatnémet pro
testáns egyház (EKD) kül
ügyi hivatalának vezetője,
október 13, és 15. között lá
togatást tett hazánkban és
egyházunkban. Találkozott
és megbeszélést folytatott
dr. Nagy Gyula püspökkel,
dr. Cserháti Sándor dékánnal
és Teológiai Akadémiánk
professzoraival. Október 14én a Teológiai Akadémián,
amelynek 1984 óta tisztelet
beli doktora, előadást tartott
az Akadémia tanárai és hall
gatói részére. Látogatása so
rán hivatalában fogadta
Sarkadi Nagy Barna, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal el
nökhelyettese, akivel megbe
szélést folytatott az egyhá
zak nemzetközi feladatairól
a mai világban.

Dr. SZABÓ JÓ ZSEF
1902-1986
Kemenesalja szülötte volt. Ez az
egyik legmagyarabb és legevangélikusabb tája hazánknak küldte. Sze
mély szerint is szülőfaluja, Mesteri
evangélikus iskolájának „mestere”,
Gaál tanító úr egyengette a lángeszű,
fiú lépteit a tudományok ösvényére.
„E fiúból pap lesz, akárki meglát
ja. ..” így is lett. Berzsenyi, Dukai T.
Judit, Kiss János szelleme ihlette és
kísérte soproni diákéveiben is. Teo
lógiai tanulmányait angliai útja mé
lyíti el s gazdagítja nyelvtudását. Pap
lett, teológus s könyves ember, egy
életre. Hatalmas szavú igehirdető,
meleg szívű lelkipásztor, hűséges jó
barát. Ä magyar nyelv és irodalom
szerelmese és avatott művelője, kora
ifjúságától. Az egykori győri Szilá
gyi-antikvárium szinte mindennapos
vendége és búvárlója. A győri gyüle
kezet lett első jelentős s hosszú ideig
tartó munkaterülete egyházi szolgá
latának. Előbb mint hitoktató, majd
püspöki másodlelkészként D. Kapi
Béla püspök közvetlen munkatársa,
Túróczy Zoltán parókustársa, a győ
ri evangélikus papi - akkoriban több
mint tíz főnyi! - társaság spiritus rectora, mozgató szelleme. Nagyon sze
retett beszélgetni - s vele volt is mi
ről! Mert minden érdekelte, a gyüle
kezet és az egyház, a haza és a nagy
világ. S a kultúra, a művészetek min
den ága. A győr-nádorvárosi temp
lom megépülésének egyik mozgató
ja, - ő szerezte meg számára Borsos
Miklós csodálatos domborműveit.
1948-ban az akkori dunáninneni
egyházkerület hívja meg püspökéül
Balassagyarmatra. Dunántúl sgülötte hamar otthonossá lett a nógrádi
dombvidék tájain s az ottani veretes
evangélikus kegyesség légkörében.
Hamarosan így beszélt: „Mi nógrádi
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ross-Nyomda, megteremtése. Itt ké
szült, a legmodernebb szedőgépeken,
nemcsak a Harangszó, de a Lelkipásztor, a Keresztyén Igazság, a
Missziói Lapok, a Harangszó Nap
tára, számtalan kisebb-nagyobb épí
tő irat, imádságos könyv, hittan
könyvek és tudományos teológiai
müvek sora is.
Ökumenikus lélek is volt. Még
Győrött lefordította a neves misszio
nárius Stanley Jones két könyvét an
golból: Krisztus India országútján,
Krisztus a világ országútján. Lefor
dította németből D. Vitte Luther írá
saiból összeállított áhitatos könyvét:
Jer örvendjünk keresztyének. A győ
ri öregtemplom szószékéről tolmá
csolta Christananda hindu evangé
listát, otthonában ismertem meg, az
ötvenes években először - s ez évben
újból - hazánkba látogató, Ting kí
nai püspököt, tagja volt az első Kí
nába utazó egyházi küldöttségnek.
Élete utolsó éveiben ismét a győri
öregtemplom szószékéről hirdethet
te az evangéliumot, - majd már csak
a pádból hallgathatta. Nehéz próba
tételekkel látogatta meg az Úr, ami
kor lassan őrlő betegség emésztette
fel testi és szellemi erejét. Szeretett
leánya, unokája elvesztését is meg
kellett érnie.
Élete s életműve elképzelhetetlen
lenne, a mindvégig mellette álló, őr
ző s gondozó hitves, igazi „papné”
nélkül. Csak felülről való erővel hor
dozhatta el csendes szolgálatának
emberfeletti terheit.
„O, maradj vélem, az est közelget...”
Énekeskönyvünk e szép énekének ma
gyar fordításával is Szabó József aján
dékozott meg bennünket. Bizonyára
vele maradt Urunk, mindvégig. S most
már örökké.
Groó Gyula

Elfut az alkalom.
Elfut az életünk.
Ma még szolgálhatunk,
ma még szerethetünk.
Ma még bocsánatot
kérhetünk, adhatunk.
Egy-egy kedves kezet
ma még megfoghatunk.

Európa Evangélikus Egyházainak képviselői tanácskoztak Jugoszláviában. A felvé
telen a szlovéniai evangélikus templon látható.
Cikkünk a 3. oldalon

Interjú a vesztfáliai küldöttség vezetőivel

„A G yenesdiáson elkezdett
m unkát folytatjuk”
Lapunk október 12-i számában már tudósítást adtunk a Gyenesdiáson
szeptember 23-25. között lezajlott magyar-vesztfáliai lelkészkonferenciáról és
a vendégek szeptember 30-ig tartó programjáról. A vesztfáliai küldöttség vezetői:
dr. Ernst Brinkmann egyháztanácsos és dr. Hans Berthold, a lelkészkollégium
(Lelkészi Munkaközösség) igazgatója ebből az alkalomból nyilatkoztak lapunk
szerkesztőjének.
Brinkmann úr, Berthold űr, egyhá
zunkban jól ismerik Önöket. Egyházta
nácsos urat talán jobban: teológiai Aka
démiánk tiszteletbeli doktora, és ha sza
bad mondanunk, a magyarok barátja.
Brinkmann: A Vesztfáliai Egyház és
a Magyarországi Evangélikus Egyház
között sok év óta jó kapcsolat áll fenn.
Ezek a kapcsolatok együtt jártak azzal,
hogy jó személyes viszony alakult ki a
két egyház képviselői között.
Berthold: Először vagyok Magyar-

EGYHÁZI VEZETŐK
A BŐS-NAGYMAROSI
VÍZLÉPCSŐ
ÉPÍTKEZÉSÉNÉL
Ismeretes gyülekezeteinkben is, hogy
országunk mai, legnagyobb méretű,
közérdekű vállalkozása a nemzetközi
összefogással készülő, bős-nagymarosi
vízierőmű-óriás építése, amely a kilenc
venes évek elején fejeződik majd be.
Ennek a hatalmas vállalkozásnak a
megtekintésére hívták meg az ezen a
területen illetékes egyházmegyei és egy
házkerületi vezetőket Szabó Mihály, a
Győr-Sopron megyei Tanács elnöke és
munkatársai. Október 10-én dr. Nagy
Gyula, Kovách Attila és dr. Pataky Kor
nél püspök vezetésével az evangélikus,
református és római katolikus espere
sek és helyetteseik vettek részt a rendkí
vül érdekes körúton, amelynek során -.
többórás szigetközi és dunai hajóúttal
egybekötve - megtekintették a hatal
mas építkezés részleteit Dunakiliti és
Bős (Gabcikovo) térségében. Ezt köve
tően a vendégek a rajkai termelőszö
vetkezetbe látogattak el és tájékozta
tást kaptak annak eredményeiről.
A találkozás újból megerősítette,
hogy hívők és nem hívők együtt érde
keltek országunk, népünk nagy felada
tainak közös megvalósításában, ha
zánk közös építésében.

országon, a vesztfáliai lelkészeknek ez
zel a mostani csoportjával - , nincsenek
olyan tapasztalataim, mint Brinkmann
úrnak, mégis mély benyomásokat sze
reztem beszélgetéseinkből. Ezek igen
őszinte és testvéri légkörben zajlottak;
szóval mély benyomásokat szerezhet
tem a magyar testvérek ismeretei, nyel
vi készsége és teológiai hozzáértése ré
vén.
, Az elmúlt években a két egyház
együttműködése új utakon fejlődött, itt,
Gyenesdiáson például történelmi talál
kozóról beszélnek. Milyen elgondolás
alapján rendezték meg ezt a konferenci
át?
Berthold: A lelkészkollégium külföl
di munkájának új formáját akartuk itt
Magyarországon elkezdeni. A korábbi
években is gyakran mentünk külföldre,
de ezek inkább látogatásokat jelentet
tek különböző gyülekezetekben. Itt a
lelkészekkel a konferenciákon való ta
lálkozás, a velük folytatott teológiái
eszmecsere az új - , utána megyünk
gyülekezeti látogatásra. Tehát, úgy lá
tom, hogy ez új fejlemény, új modell.
Brinkmann: Mint már említettem,
hosszú évek óta jé kapcsolatok vannak
a két egyház között. A történelmi ese
mény abban áll, hogy a két egyház lel
készi kara most nagyobb létszámban,
átfogóbban vesz részt közös akcióban.
Önök nagy hangsúlyt helyeznek egy
házunk megismerésére. Nem úgy szer
vezték útjukat, hogy „Magyarországra
megyünk, és megmondjuk az ottaniak
nak, hogy mit csináljanak”, hanem az a
benyomásom, hogy mást akartak. Ho
gyan foglalnák össze a konferencia
eredményeit? Milyen tapasztalatokat
szereztek ezen a közös alkalmon?
Berthold: Mindenekelőtt ezt a kon
ferenciát sokkal gondosabban készítet
tük elő, mint más összejöveteleket.
Több mint két évig folytattunk megbe
széléseket a magyar partnerekkel. Utá
na pedig odahaza két és fél napos elő
készítőt tartottunk, amelyen meg
ismertettük a lelkészekkel az ország
(Folytatás a 3. oldalon)

Hogy ne holnap sírjuk
késő könnyeinket,
Isten ma hiv minket,
Krisztus ma vár minket,
hiszen a ma mindig sürgető
hatalom.
Elfut a pillanat!
Drága az alkalom!
Túrmezei Erzsébet

Közgyűlések
egyházunkban
Egyházunk törvényei értelmé
ben ez év november hó folyamán
sor kerül egyházkerületi és orszá
gos közgyűlésekre.
November 5-én, szerdán délelőtt
fél 11 órakor az Északi Egyházke
rület, november 6-án, csütörtökön,
délelőtt 10 órától a Déli Egyházke
rület tartja közgyűlését. A közgyű
lések istentisztelettel kezdődnek.
Színhelyük az Üllői út 24. sz. alatti
imaterem.
Az országos közgyűlés időpont
ja: november 20.

„Emlékezve őreájuk, oda
vágyunk,
Hol ránk is menny fénye vár."

Tisztelettel
és hittel...
Mindenszentek, halottak napja
körül hazánkban még ma is na
gyon sokan elindulnak, hogy meg
érkezzenek az elődök sírjához. Na
gyon régi és nagyon friss sírok
előtt egyaránt megállunk. Virág
gal, egy végre rendbehozott sírral,
gyertyával, felállított emlékkel
vagy akár a puszta megérkezéssel
csendesedünk el ilyenkor néhány
percre. Kirajzolódik egy arc. Elénk
kerül egy életszakasz, egy megszo
kott, de már meg nem szólítható,
de emlékében annál inkább élő,
nyitott kérdéseket is felszínre hozó
szülő, testvér, nagyszülő vagy há
zastárs, esetleg gyermek egykori
velünkjárása és mostani elérhetet
lensége. Porból por felé tartó éle
tünk valósága ez a gondolatsor.
Evangélikus voltunk nem engedi
(Folytatás a 2. oldalon)

Evangélikus Elet 1986. október 26.
ISTENTISZTELETI REND

# -R Ó L Ö -R A

l

„Uram, nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.”
(Zsolt 130,4)
VASÁRNAP - „Ezért téhát mi, akik rendíthetetlen
országot kaptunk, hálaadás közt éljünk, és szolgál
junk Istennek tetsző módon.” - Zsid 12,28 (Zsolt
68,4 - Mt 18,21-35 - Zsolt 119,81-96) Urunk! Ma
gasztalunk, hogy szereteted hatalmával jöttél hoz
zánk. Olyan nagy a te szereteted, hogy minden per
cünkben gazdaggá tesz és békességet ad. Kérünk,
add, hogy ne csak örülni tudjunk mindannak, amit
tőled kaptunk, hanem mi is boldogan megosszuk
szeretteinkkel és minden embertársunkkal a tőled
kapott örömöt, nyugalmat, békességet. Ámen.
HÉTFŐ - „Isten mindent saját akarata és elhatáro
zása szerint cselekszik.” - Ef 1,11 (Zsolt 104-,4 - Mt
7,1-5 - Gál 5,1-12) Istenünk! Te rendíthetetlen vagy
akaratod végrehajtásában. Mégsem félünk tőled,
mert a te akaratod élet és békesség. Reménységgel
várjuk, hogy rajtunk is valóra váltsd terveidet és
elvégezd munkádat. Ebben a reménységben szeret
nénk mi is akaratod eszközeivé lenni ebben a világ
ban. Ámen.
KEIN) - „Krisztus szabadságra szabadított meg
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjé
tek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” - Gál
5,1 (Zsolt 142,8 - Ezsd 9,5-9.13-15 - Gál 5,13-15)
Urunk! Te legyőzted ellenségeinket, a bűnt és a
halált is. így tettél minket győzelmed részeseivé. Mi
mégis sokszor kicsinyhitűek vagyunk; mindenféle
erőtől és hatalomtól féltjük magunkat és a miéinket
is. Segíts, hogy igazán szabadok lehessünk, vagyis
csak rád figyeljünk, neked engedelmeskedjünk. Tud
juk, hogybsok veszély leselkedik ma is ránk, annál
inkább kérünk téged: fortélyos félelmeink erejét te
vedd el, és ajándékozz meg a hozzád tartozás sza
badságával. Ámen.
SZERDA - „Szüntelenül az Úrra tekintek.” - Zsolt
16,8 - (Jn 5,19 - 1 Sám 26,5-25 - Gál 5,16-26)

Uram! Ha rád nézek, még a viharos tengeren is
járhatok, ha leveszem tekintetemet rólad, menten
bizonytalan leszek és elsüllyedek. Ezért én csak rád
akarok nézni, neked akarok tetszeni, akaratod sze
rint szeretnék élni, hogy viharok és megpróbáltatá
sok közepette is elérjek tehozzád. Ámen.
CSÜTÖRTÖK; - „Boldog, akinek hűtlensége megbo
csáttatott, vétke eltöröltetett.” - Zsolt 32,1 (Ef 1,7
- Mt 18,15-20 - Gál 6,1—10) Uram! Ezért és így
vagyok én is általad boldog! Megszabadítottál, le
vetted rólam bűneim terhét. Megtörted az ördögi
kört, kiemeltél az örvényből. Van feladatom, van
jövőm, van bizonyosságom. Tiéd vagyok, hozzád
tartozom. Köszönöm. Ámen.
PÉNTEK - „Teljes bizonyossággal reménykedjetek
abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus meg
jelenésekor kaptok.” - 1 Pt 1,13-(5 Móz 32,39- M t
5,2-10 - Gál 6,11-18) Urunk! Reformáció ünnepén,
a mai napon azokért adunk neked hálát, akiket
kegyelmed által megújítottál, és akik által egyháza-,
dat megújítottad. Add, hogy évszázadok múltán is
új lehessen számunkra a „kegyelemből, hit által”
üdvözítő üzenete. így adj nekünk m a is élő hitet,
hogy jól ünnepeljünk, kegyelmedben reményked- I
jünk, akaratodnak engedelmeskedjünk, és egykor |
szándékod szerint Jézus Krisztusért üdvözölhes
sünk. Ámen. .
SZOMBAT! - „Megkereshettek volna, de nem kér
deztek, megtalálhattak volna, de nem kerestek.” Ézs 65,1 (Ef 3,6 - 2 Pt 3,13-18 - Jel 5,1-5) Urunk!
Ez a „volna” a legrettenetesebb! Te mindent megtet
tél értünk, mi mégis elfordultunk tőled; te mindig
szóltál, de mi nem rád figyeltünk; te mindig itt vol- I
tál, mi mégis becsuktuk szemünket. Van még lehető- I
ség, Urunk? Van még türelmed hozzánk? Remélhe- j
tünk még egy kis időt és alkalmat? Jézusunkért ké- I
riink türelmi időt, őérte remélünk meghallgattatást. I
Ámen.
Ittzés János I

H B O M B ana

Gyarmathy Lívia

Hajnali gondolatok
Rég elment anyámról álmodtam.
Itt járt a szobámban, fölém hajolt és
betakart. Szinte éreztem azt a fi
nom lágyságot amire csak a szere
tet képesít.
- Jó anyácskám - nyújtottam fe 
léje a karom, de amint a sötétbe
bámultam, csak az olvasólámpám
ernyőjét láttam, azt mozgatta a hu
zat.
Felkeltem. Hajnali óra volt. Las
san világosodott. Fekhelyemmel
szemben a falon van egy fénykép.
Anyám ölében állok, arcomon a
„kisokosok" kifejezésével: íme, ki
vagyok én, most teszem az első lé
pést.
Könnyű a dolgom! Anyám kezei
átfognak. Bátran, magabiztosan in
dulhatok, nincs mitől félnem.

Mikor is készült ez a felvétel?
Számolni sem merem az évéket.
Megállók a tükör előtt. Hát ez lett
belőled, bátor, kicsi gyermek? Ez a
sápadt arcú, fehér hajú, fáradtmosolyú felnőtt? Amott a másik képen
még konfirmációra indulok, emitt
egy férfi karján esküvőre megyek.
A kályhám melletti kis asztalon
szüleim között állok vidáman moso
lyogva. Még nem sejtettem, mit hoz
a holanp. Még úgy éreztem, min
dent kiharcolhatok, dolgos kezem
elhárítja a nehézségeket, szívvel,
becsületes munkával előbb-utóbb
elérem célomat. Nem tudhattam
hogy a nagy ELET nem könnyen
irányítható.
Nézem magam anyám karjaiban
és azután a megkopott tükörben.

A LUTHERI REFORMÁCIÓ
TERJEDÉSE EURÓPÁBAN
(Folytatás a 4.oldalról)
nek 43 tétele az Ágostai Hitvallást kö
veti, de önálló fogalmazásban. Az irat
nem is annyira Wittenberg, mint in
kább az észak-német reformáció hatá
sa alatt állt.
BUGENHAGEN JÁNOST, Luther
belső munkatársát hívta meg a király
a dán egyház teljes reformálása céljá
ból, 1536-ban. Ezzel a dán evangélikus
egyház az államegyházi formát vette
fel. Itt is megrázkódtatás nélkül ment
a „stafétabot” átadása, megszilárdult
az evangélikus egyház helyzete.
NORVÉGIA ES IZLAND dán te
rületek voltak ebben az időben. A re
formációt a dán királyi támogatás
miatt először idegenkedve fogadták, de
utóbb megbarátkoztak vele, s ezeken a
területeken is kiépült az evangélikus
egyház élete.

Európa többi országa
A KÁLVINI REFORMÁCIÓ hódí
tott Angliában, Skóciában, Svájcban,
Franciaországban,
Hollandiában.
A jellegzetesen katolikus országokban,
mint Olaszország, Spanyolország,
Írország, nem tudott kibontakozni a
reformáció, csak egyes kísérletek je
lentkeztek, ezeket azonban gyorsan
vérbe fojtotta az inkvizíció. Lengyelor
szágban 1555-ben az országgyűlés sza
badságot adott a nemeseknek, hogy
házi istentiszteleteiket szabadon tart
hassák, a városoknak pedig a király
adott korlátozott vallásszabadságot,
de mindez csak az ellenreformáció
megindulásáig tartott. Az orosz cárok
nem adtak lehetőséget az ortodox egy
háztól való eltérésre. A magyarországi
és erdélyi helyzetet másik cikk mutatja
be.
Ottlyk Ernő

S zen ved és és se g íté s
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Micsoda különbség! Még néhány
vonás emlékeztet egykori önma
gomra, de ezt talán már csak én
érzékelem.
- Hát te vagy az? - nem ismerte
lek meg —mondják rég nem látott
ismerőseim.
- Igen, én vagyok - mondom csak megtépáztak az évek. Es
mennyi változatban! De a lelkem
mélyén, lényegében mégis megma
radtam annak a mindenkinek jót
akaró emberkének, aki valaha vol
tam.
- Jó anyácskám! Azért te gyere,
segíts, fogd a kezem, vigyázz rám,
ne menj még el, nem akarok bátor
lenni, csak a te ügyetlen, tapaszta
latlan gyermeked!
Jó lenne újra védelemre szoruló
gyermek lenni, tele bizalommal,
ahogy az íróasztali képen. Jó lenne
visszaforgatni az idő szekerét, még
akkor is, ha tudjuk mi vár ránk,
mennyit kell szenvedni, harcolni.
Az élet legnagyobb földi kin
csünk! Jól tudjuk ezt, és mégis ját
szunk véle, megpróbáltatásoknak
tesszük ki, fárasztjuk szivünket,
újabb és újabb erőpróbáknak vetjük
magunkat alá.
Nézed a képet, a te gyermekké
ped, de nem ismersz benne magadra.
- Jó anyácskám - szólsz anyád
nak, de akit látni vélsz csak álom,
csalóka kép. A valóság feltisztult
fényében aztán magadra ismersz.
Sorsoddal együtt vándorolsz to
vább az élet országútján. Veled
mennek álmaid is.
Most kel a nap. Vigaszt és bána
tot egyformán hozva és Isten üzene
téről beszél: Ne féljetek én veletek
vagyok minden nap... Ne féljetek,
én meggyőztem a világot.

LUTHER
V ÍZ S Z IN T E S : 1. Az egyháztörténet nagyje
lentőségű k o rsz a k a , am ely L uther M á rto n te 
vékenységével kezdődött. 4. A „B ölcs” mel
léknévvel u ralkodó szász választófejedelem ,
a k i jelentős szerepet já tsz o tt L uther életében.
7. V ezényszó, am ely a z ú ttö rő k köszönése. 8.
N a g y k ö ltő n k . 8. F ra n c ia váro s C lerm ontF e rra n d szom széd ság áb an . 9. Svájci a b szt
r a k t festő (P a u l, 1879-1940). 10. C él nélkül
h a szn áln i a c e ru z á t. 13. R ó m a i 102.16. E vá
ros vártem plom ának k a p u já ra függesztette ki
L u th e r híres 95 tételét. 18. Szóösszetételek'
e lő ta g ja k é n t o lajjal való k ap c so la to t jelöl.
20. Id ő a z a n g o lo k n á l. 21. V an b á to rság a.
22. O lim piai b a jn o k ju g o sz lá v to rn á sz (M i
roslav). 23. O lim p iai b a jn o k ja p á n úszónő.
24. A lo b o g ó igéje.
F Ü G G Ő L E G E S : 1. ... G rist (v ilághírű
sz o p rá n ). 2. T évesen lejegyzett. 3.' A lap v ető
indíték. 5. C sillag tú ra. 6. E rre a helyre. 10.
A V ia M a la c ím ű regény író ja (Jo h n ). 12. A z
olasz pénzegység rövidítése. 14. Jo rd á n ia fő
v á ro sa . 1 4 .1512-ben ebbe a városba te tt útja
alkalm ával éb re d t rá L u th e r h iv atására. 16.
M ű n ém etül. 17. A z ír n é p sa já t nyelvén. 19.
E néven a X . páp a, ak inek á to k b u llá já t L uther
1520-ban tűzbe vetette.

Zábó Gyula
A megfejtéseket kéijük nyílt levelezőlapon Szer
kesztőségünk cím ére 1986. novem ber 9-ig m eg
küldeni: 1088 B udapest, P uskin u. 12. A nyerte
sek k ö z ö tt könyvjutalm at sorsolunk ki.

Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly,
de. II. (úrv.) Takácsné Kovácsházi
Zelma, du. 6. Hafenscher Károly. Fa
sor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6.
(úrv.) ifjúsági. ÜDői út 24. de. fél 11.
Kertész Géza. Karácsony Sándor u.
31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákóczi út
57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc, déli 12. (magyar) Kertész Géza.
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál.
Kőbánya de. 10. Vető Béla, du. 5. szeretetvendégség: Koren Emil. Vajda Péter
u. 33. de. fél 12. Vető Béla. Zugló de.
11. (úrv.) hálaadó istentisztelet: Szabó
Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó La
jos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó
Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Reuss
András. Váci út 129. de. negyed 10.
Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43.
de. 8. Bachorecz Katalin. Újpest de. 10.
Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep
de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pest
lőrinc de. 10. Havasi Kálmán, du. 6.
(evangélizáció, úrv.) Győri János Sá
muel. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor,
du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor.
Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákos
palota Nagytemplom de. 10. Bolla Ár
pád. Rákosszentmihály de. 10. Mátyás
föld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de.
fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9.
Solymár Péter. Rákoshegy de. 9. Inotay
Lehel. Rákoscsaba de. 9. Kosa László.
Rákosliget de. 11. Kosa László. Rákos
keresztúr de. fél 11. Kósa Pál.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.)
Szebik Imre, du. 5. Szeretetvendégség.
Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós.
Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. Donáth László,
de. 11. Donáth László, du. fél 7. Ta
kács József. Modori u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Budakeszi de. 8.
Takács József. Kelenföld de. 8. (úrv.)
Bencze Imre, de. 11 (úrv.) Missura Ti-'
bor, du. 6. Bencze Imre. Németvölgyi út
138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok de.
11. Rőzse István. Budaörs du. 3. Rőzse
István. Törökbálint du. fél 5. Rőzse
István. Csillaghegy de..fél 10. Benkő
Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György.

Budapesten, 1986. október 3 1 -ón,
reformáció ünnepén
' Deák tér de. 11. (úrv.) Pintér Károly,
du. 6. Hafenscher Károly. Fasor de. 11.
(úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs
Aladár. Karácsony Sándor u. 31-33. de.
9. (úrv.) Kertész Géza. Thaly Kálmán
u. 28. du. 6. Rédey Pál. Kőbánya de. 10.
Vető Béla, dú. 6. Vető Béla. Zugló de.
11. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22.
de. 11. Reuss András. Újpest de. 10.
(úrv.) Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10.
Pintérné Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de.
10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10.
Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai
Sándor. Pestújhely du. 6. Bízik László.
Rákospalota Nagytemplom de. 10. Bol
la Árpád. Rákosszentmihály de. 10.
Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Kis
tarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákoshegy
du. 6. (református templom). Rákos
csaba du. 6. Kósa Pál. Rákosliget du.
6. (református templom) Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 11. (úrv.) Madocsai
Miklós, du. 6. (úrv.) Szebik Imre. Óbu
da de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XII.
Tartsay Vilmos u. 11. du. 6. Nagy Ti
bor (ref.) és Kőszeghy Tamás. Modori
u. de. fél 10. Pesthidegkút du. fél 6.
Takács József. Kelenföld de. 11. (úrv.)
Missura Tibor, du. 6. Bencze Imre. Bu
dafok de. 11. Rőzse István, du. 6. Rő
zse István. Csillaghegy de. fél 10. Ben
kő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György.
Szentháromság ünnepe utáni 22. va
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltáji igéje: Fii
1,3-11; az igehirdetés alapigéje: Mt 18,
15-17.
Reformáció ünnepén az oltárterítő
színe: piros. A délelőtti istentisztelet
oltári igéje: Gál 5, (1-3) 4-6 vagy Rm
10, 4-11; az igehirdetés alapigéje: Lk

Országos Diakóniai Konferencia M óron
(Folytatás az 5. oldalról)
milyen hasznuk, gyakorlati ered
ményük van. Kétségkívül az is
nagy eredmény, hogy az elhang
zott előadások messzemenően
szolgálták a teológiai tisztázást a
különböző kérdésekben. Sokkal
többet jelent azonban az, hogy
ezek a konferenciák mindig gya
korlati indítást adnak a különböző
diakóniai munkaágak végzéséhez.
A konferencia utolsó napján tar
tott fórumbeszélgetés és az Ott ho
zott határozatok sora mutatja,
hogy a diakóniáért felelősséget ér
ző emberek tanácskozása volt ez
az együttlét. Javaslat hangzott el
arra vonatkozóan, hogy fel kell
mérni szeretetszolgálatunk profil
ját, s abban különös hangsúllyal
kell végezni azt, amit mai magyar
helyzetünk különösen is fontosnak
mutat. Ugyanakkor a szolgálatot
végzők testvéri közösségét, lelki
gondozását,. alkalmankénti talál
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EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. november
2-án vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi Rádió. Igét hirdet: dr. Cserháti
Sándor az Evangélikus Teológiai Aka
démia dékánja.

Reformációi
gondolatok
A reformáció egyháza, mely titokban
sejti, hogy mélységes szakadék választ
ja el a reformációtól, szinte kétségbe
esetten énekli Erős vár a mi Istenünk.
De énekelhetjük-e „mi Istenünk”. Isten
így szól: „van panaszom ellened'...
•Csodás nap ez: „Mi protestálunk!” Va
jon nem halljuk? Protestantizmus nem
a mi protestálásunk a világ ellen - a
székularizmus ellen - hanem Isten pro.testálása ellenünk. „Téij meg!” Ez
késztette Luthert a reformáció elindítá
sára. Égned kellene és hideg vagy, éber
nek kellene lenned és elrestültél. Örven
dezned kellene és hatalomra vágyódsz.
„Azokat cselekedd, amiket először cse
lekedtél!”
Bonhoeffer
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NDK-BELI EGYHÁZI VEZETŐK
LÁTOGATÁSA BUDAPESTEN
Október 7. és 10. között 18 tagú,
magasszintű egyházi delegáció tett
látogatást a Német Demokratikus
Köztársaságból
Budapesten,
Manfred Stolpe konzisztóriumi el
nök,’ az NDK Evangélikus Egy
házszövetsége h. elnöke vezetésé
vel. Tagjai között voltak az Egy
házszövetség hét főtitkára, több

zsinati vezetője és munkatársa. Az
NDK egyházi vezetői csoportja
október 6 -án látogatást tett
dr. Nagy Gyula püspök hivatalá
ban, ahol gyümölcsöző megbeszé
lést folytattak a két testvér-egyház
mai teológiai gondolkodásáról,
egyházi életük és társadalmi szol
gálatuk időszerű kérdéseiről.

HAZAI ESEMENYEK
Jelentkezés négyhónapos Kántorképző
Tanfolyamra
A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Kántorképző Szolgálata négyhó
napos tanfolyamot rendez Foton. Je
lentkezhetnek kezdők, haladók, és ok
levél előtt állók. Kérhetik továbbkép
zésüket azok is, akik már kántori szol
gálatban állnak.
A tanfolyam ideje: 1986. november
29-től 1987. március 21-ig. Az órákat
szombatonként tartjuk. Az elméleti
tárgyak oktatása délelőtt, a hangszeres
oktatás délután történik. A távolabb
ról érkező hallgatók részére szállást tu
dunk biztosítani. Jelentkezési határidő:
1986. november 1. A tanfolyam díja
1400 Ft.
A felvételi kérelemhez mellékelni kell
az illetékes lelkész ajánlólevelét és a
felvételt kérő részletes önéletrajzát. Fel
kell tüntetni az eddigi gyülekezeti szol
gálatot, a zenei előképzettséget és a je
lentkezés célját. A jelentkezéseket az
alábbi címre kéijük: Evangélikus Kán
torképző Szolgálat, 2151 Főt, Berda
J. u. 3. A felvételről értesítést küldünk.
Az Evangélikus Kántorképző Szolgálat
Október 26-án délután 6 órakor
Deák téri orgonazenés áhítat.
DUDITS PÁL
Bruhns, Vierne, Bach és
- Messiaen
műveket orgonái.

Kérés
a teremtett világ
védelméért

12, 1- 10.

kozását, továbbképzését - esetleg
külföldi tanulmányutakon való
szakképzését - is lehetővé kell ten
ni. Népszerűsítő könyvecskéket
kell kiadni szeretetszolgálatunk
ról, s a betegek, halál révén állók
részére vigasztaló, hitben erősítő
iratot kell készíteni. Meg kell való
sítani a diakónia munkásainak
körlevél útján való összetartását és
érdekvédelmének biztosítását is.
Ezek a hasznos határozatok sok
jó további eredmény csíráját hord
ják magukban. Az a reménysé
günk, hogy diakóniánk a jövőben
is hűséggel törekszik majd felada
tainak ellátására. Bízunk abban,
h°gy gyülekezeteink is odaállnak
egyházunk intézményes diakóniája
mellé teljes felelősséggel. Ezt a fele
lősséget kívánta ébreszteni a fe
jér-komáromi egyházmegye több
gyülekezetében megtartott diakó
niai est is. A szeretet Istene adja
áldását egyházunk szeretetszolgá
latára.
Vető Béla

„Mdndám az Úrnak: Istenem vagy te!
Hallgasd meg Uram könyörgésem sza
vát!” 140. zsoltár 7.

Világot teremtő Istenünk
Mily sok szépséget adtál
6
nekünk:
Szárazföld, tenger és levegő
Mind alkotásod oh Teremtő!
És megteremtetted az embert,
Benépesítetted a földet,
Teremtő nagyságod hirdeti
Ami az embert körülveszi,
Csodálattal tölt el bennünket,
S hálára készteti szívünket
A változatos, szép világkép.
Oh őrizd meg, hogy maradjon
ép,
Ne pusztítsa el az ember,
Ki könyörületet nem ismer
Azt, mit Isten'bölcsen
alkotott,
És mindezideig fenntartott.'

Vértesi Jolán

Lapzárta után érkezett:

Dr. Szabó József
ny. evangélikus püspök
október 17-én, életének 84. évében el
hunyt. Temetése a Győr-nádorvárosi
temetőben október 28-án, kedden du.
3 órakor lesz,
Dr. Nagy Gyula püspök
szolgálatával.

MEGHÍVÓ
A Soproni Evangélikus Gyülekezet
1986. november 1—4-ig ünnepli temető
jének‘(Balti út) 100 éves jubileumát.
A hálaadó istentiszteletet november 1én du. 15 órakor tartjuk a temetőben.
November 2—4-ig naponta 18 órakor a
gyülekezeti teremben (Templom ti. 10.)
előadásokat is rendezünk.

Apróhirdetés
Szép hangú pianínó eladó. Tel.: 752280
53 éves, komoly legényember keresi
családra vágyó, istenfélő rendes leány
ismeretségét, „Fehér Rózsa” jeligére a
kiadóba.

Evangélikus
Élet
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fényszedö Clzem
(867088/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60093 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
BIRKAS BÉLA igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hfrlapkézbesltö postahivatalnál, ,
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Az Európai Evangélikus Egyházak
XI. konferenciája Brezicében, Zágráb mellett

A gyűlés helye

templomban úrvacsorái istentisz
telettel kezdődött, melyen Kiedron
csehszlovákiai püspök hirdette az
igét.

Jugoszlávia nyugati köztársasá
ga Szlovénia, ahol szép fürdőhe
lyen fogadták Európa Evangélikus
Egyházainak képviselőit, több
A konferencia témája
mint 80 küldöttet 33 egyház dele
gátusaként 18 országból. VendégKeresztyén bizonyságtétel a mai
fogadó a horvát evangélikus egy Európában címmel hangzott el két
ház volt, amely mindössze ötezer előadás is. Az egyiket Gunnar
evangélikus hívével vállalta magá „ Stálsett LVSZ főtitkár tartotta.
ra a konferencia megrendezését.
Előadásában hangsúlyozta, 1200
Jugoszláviában még két evangé év után először került Európa ki
likus egyház él. Közülük a na sebbségi helyzetbe, mert több ke
gyobb a szlovák nyelvű evangéli resztyén él e földrészen kívül, a
kus egyház Bácska környékén egy világ más Kontinensein. Ez nem
magyar nyelvű önálló esperesség- elkeseredésre, vagy pánikhangu
gel, 52 000 lelket számlál. A másik latra ad okot, hanem bizonyságté
a szlovén evangélikus egyház 22 telünk felelős végzésére az évezred
ezer hívővel, köztük a délnyugati vége felé sokszorosan megválto
határmentén több, részben magyar zott Európában. A másik főelő
adást dr. André Appel egyházi el
ajkú gyülekezettel.
Magyar evangélikus egyházun1 nök terjesztette elő. Mondanivaló
kát háromtagú küldöttség képvi jában történeti visszapillantást ad
selte a háromévenként tartott kon va elemezte kontinensünk kiala
ferencián, Sólyom Károly püspök kult szellemi-lelki arculatát, ame
helyettes, dr. Selmeczi János ott lyen természetes a szórványhely
zet, elkötelezettséget jelent földré
honigazgató és e sorok írója.
szünk második evangélizálása, mi
után több a nem keresztyén, mint
a hívp.^Egy különös mondata idő
A találkozás öröme
szerűen maradfmeg bennem. „Ak
Ez a konferencia eredetileg az kor szabad csak beszélnünk egy
Európában a maguk országában adott kérdésről, ha a reménységet
létszámuk szerint kisebbségben élő tudjuk hirdetni válaszunkban.”
evangélikus egyházak összejövete A munkanapok mindig áhítattal
le volt-. Éppen 30 évvel ezelőtt az kezdődtek, melyek közül az első
ausztriai Semmeringben tartották alkalommal e sorok írója szolgált
első ülésüket, majd hároméven Lukács ev. 16,19-31 (gazdag és
ként váltakozó színhellyel szerte Lázár) alapján.
*
Európában. 1968-ban Budapesten
A főelőadásokat követően a fes
volt hasonló konferencia. Az azo tői szépségű környezetben cso
nos gondokkal küzdő, a különbö portmunka következett. Négy té
ző szellemi áramlatok között szol makörben elemezték a küldöttek a
gáló egyházak képviselői közül so bizonyságtétel lehetőségeit: a) ke
kan régi ismerősként ölelték egy resztyének tanúságtétele a minden
mást. Jó tudni, hogy ezer kilométe napokban, b) istentisztelet és kares távolságban is imádkozó bará zuális szolgálatok, c) testvéri
tok kísérik szolgálatunkat. A kon együttműködés férfiak és nők s fia
ferencia a zágrábi evangélikus talok között, d) a gyülekezet szol
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Nők a lelkészi szolgálatban

Ma már általában nem ütköz
gálata az ateizmus, a közöny és a
nek meg az emberek egy lutherkajóléti gondolkodás kihívásában.
Említésre méltó dr. Vlado De bátos nő láttán. Ahogyan sok más
utsch horvát esperes előteijesztése, munkaterületen, így a lelkészi szol
amely az egyházak egymáshoz va gálatban is egyre több a nő.
ló kapcsolatának elmélyítésével
Túl a magunk elfogadtatásának
foglalkozott. Az élénk vitát kiváltó
korszakán
előadás eredményeként az ún.
A
z
egyház
életéről kevés tájéko
nagy egyházakhoz szóló levélben
kérték a kisebbek az erősebb test zottsággal rendelkezők ma is tágvérek intenzivebb segítségét és a ranyílt szemmel vesznek tudomást
arról, hogy nő is lehet lelkész. Csa
jobb információáramlást.
Kedves színfolt volt a vendéglá ládom még élénken emlékszik ar
tó egyház zágrábi énekkarának ra, amikor 5 évvel ezelőtt bejelen
szolgálata a gyűlés színhelyén. Mi tettük fiam születését az SZTK-nál
után a konferencia résztvevői ellá a szülési segély folyósítása érdeké
togattak Primoz Trubár reformá ben. A telefonon megkérdezték: mi
tor és a szlovén nyelv megalapítója a foglalkozása? Evangélikus lel
szülőházába és Joszif Broz Tito kész - válaszoltuk. És ő szült? szülőfalujába, este szlovén tánco kérdezte a hang döbbenettel. Kö
sok népi együttese mutatkozott be vetkezett a magyarázkodás, én pe
felejthetetlen kedvességgel a közeli dig mosolyogtam magamban.
Egyházon belül a gyülekezetek
várkastélyban.
felmérve
azt, hogy szükség van a
A konferencia küldöttei külön
foglalkoztak a nem keresztyének nők munkájára is - elfogadtak
közötti szolgálat, az ökumenikus bennünket. A férfikollégák számá
közeledés, a béke és' igazságosság ra is egyre természetesebb, hogy
és a békéért való felelősség témái nők is vannak munkatársaik kö
zött. Noha jelenlétünk sok kérdést
val.
E rövid beszámoló is jelzi, hogy és problémát vet fel. önmagunk
az európai evangélikusság milyen elfogadtatásának küzdelmeiben
széles spektrumban értelmezi szol segített az a világjelenség, hogy az
gálatát, a jövőért hordozott fele asszonyok kiléptek a családi kör
zártságából. A lelkészi szolgálat
lősséget.
yállalásában mégsem a nők meg
változott társadalmi szerepe a
Gyülekezetlátogatás
döntő. Nem a korszellem, vagy a
A küldöttek többsége a három „divatszakma” iránti vonzalom
jugoszláviai egyház gyülekezetei hatása, ha egy nő a lelkészi pálya
ben szolgált október 4-én és 5-én.
A magyar küldöttek a szlovén
evangélikus egyház gyülekezeteibe
látogattak. Muraszombatban Novák esperes meleg szívvel fogadta
a delegációt. Itt Sólyom Károly
püspökhelyettes prédikált, Szedressy Pál kolozsvári püspök kö
(Folytatás az 1. oldalról)
szöntötte a népes gyülekezetét. Dr. problémáit
és az itteni teológiai helyze
Selmeczi János otthonigazgató Pé- tet. Világossá tettük számukra, milyen
terhelyen hirdette az Igét, e sorok fontos volt a Lutheránus Világszövet
írója ismertetést adott egyházunk sé g VII. nagygyűlése a Magyarországi
életéről. Hódoson - magyar nyel Evangélikus Egyháznak, és az egyház
ven - Szebik Imre esperes prédikált, helyzetéről is tájékoztattuk őket. így
Selmeczi János otthonigazgató pe mindenki jól felkészülhetett az összejö
vetelre. A konferencia témáját a ma
dig köszöntötte a gyülekezetét.
Szlovén testvéreink vendégsze gyar testvérekkel közösen állapítottuk
ez pedig: „Keressétek a város ja
retete feledhetetlen marad szá meg,
vát” - Jer 29,7 alapján.
munkra, s imáinkban hordozzuk
Brinkmann: Meggyőződésem, hogy
szolgálatukat.
minden vesztfáliai kolléga gazdagon
A konferencia a jugoszláviai megajándékozva tér haza. Beható teo
szlovák egyház Beredi püspöke lógiai eszmecserét folytattunk, és sok
áhítatával ért véget. Igéje ez volt: kal közelebb kerültünk magyar testvé
íme mindent újjá teszek. (Jel 21,5) reinkhez. Talán még el kell monda
Bizonyos vagyok benne, hogy az nom, hogy Berthold igazgató úr és Eri
Európai Evangélikus Egyházak ka Ruhmann asszony, rektor, a Veszt
fáliai Egyház vezetőségének tagja.
XI. konferenciája a szolgálatban Ezenkívül ökumenikus bizottságunk
való megújulást munkálta, hogy elnöke, Rudolf Asselmeyer lelkész is
Isten az evangélium által valóban jelen van. Ez is mutatja, hogy milyen
mindent újjá tegyen öreg földré nagyra értékelik a Vesztfáliai Egyház
szünkön.
Szebik Imre ban ezt a konferenciát.
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lékek betonvázái alkalmasabbak a lyek sírjait is ilyenkor koszorúzvágott és ültetett virágok elhelye zák. Azokét, akik munkájukkal,
zésére. Fontos a sírok közti helyek helytállásukkal vagy áldozatkész
gaztalanítása és az utak szabadon ségükkel valami maradandót
hagytak az utókorra. Már halot
hagyása.
Ä temető fakeresztjeinek, vagy tak napja előtti napokban hosszú
emlékköveinek megkopott betűi kocsisorok parkolnak a temetők
éppúgy elgondolkoztatják a sírok felé vezető utakon. Aki csak teheti,
szemlélőit, mint a márványlapokra egy évben egyszer a távolból is fel
vésett aranyozott nevek. Szülők, keresi közeli hozzátartozóinak sír
gyermekek, testvérek, barátok, ro ját. Talán nem azzal a gondolattal
konok, ismerősök sírjainál vissza távoznak a temetőből, hogy egy
jön a múlt. Az emlékezés a hálát és esztendőre eleget tettünk halottaaz el nem fogyó szeretetet hozza ink iránti kötelességünknek. Bizo
szívünkbe, mely kísér a további nyára többen vanr&k azok, akik a
hála és szeretet érzésével távoznak
életúton.
Megható látvány, mikor falusi a temetőből.
Halottak napján hozzátartozók,
temetőinkben
konyhakötényes
öreg parasztbácsik viszik feleségük intézmények elhelyezik az emléke
vagy gyermekük sírjára egyik ke zés virágait azokra az emlékmű
zükben a virágcsokrot, másikban vekre, melyekre két világháború ál
az öntözőkannát. Együttérzünk dozatainak nevei vannak feljegyez
minden gyászolóval, akik teme ve városokban, falvakban, kikről
tőkben magukba mélyedve csend azt sem tudni, hol nyugszanak.
Mindkét világháborúnak van
ben imádkoznak szeretteik sírja
mellett. A sírok között járva csen nak temetői hazai földön és hatá
desebbek a lépéseink, halkabb a rainkon kívül. A felszabadulás
szavunk. Az elhaltak iránti tiszte utáni katonatemetők gondozot
let és kegyelet határozzá meg ma tak. Nem mondható el ez az első
gatartásunkat a temetőben.
világháború hadifogoly-temetőiről.
Halottak napján (nov. 2.) virág Közép-Európa egyik legnagyobb
díszbe öltöznek a temetők. Helybeli hadifogolytémetőjét, az ostjfyaszés távolba szakadt hozzátartozók szonyfait a Vas megyei tanács vette
helyezik el szeretteik sírjaira az em gondozásába. Történelmi emlék
lékezés virágait. Közéleti szemé helynek tekinti.

Göröngyös úton
Jól kell látnunk azt is, hogy a női
lelkész olyan szolgálatot végez,
amely évezredeken keresztül férfiak
feladata volt. Nyilvánvaló, hogy az
egyházi tradíció több ezer éves „te
hetetlenségi nyomatéké t” nem le
het néhány évtized alatt megszün
tetni. De azért nem árt sok mindent
újra végiggondolni annak érdeké
ben, hogy az egyházi jogalkotás
végre utolérje a gyakorlatot.
Persze az is igaz, hogy jelenlé
tünk sok olyan kérdést vet fel,
amelyek eddig ismeretlenek vol
tak. A lelkészházaspárok esetében
nagyobb körültekintést igényel a
megfelelő munkaterület biztosítá
sa. Az a tény, hogy a lelkésznők
többnyire családosak, az egyház
ban is késztet a GYES rendezésé
nek végiggondolására. Meg kelle
ne fontolni azt is, hogyan biztosít-

„A G yenesdiáson elkezdett
m unkát folytatjuk”

TEMETŐINK
„Az idő eljár, ismerősök
tiinedeznek,
a barátok is fogyatkoznak
(Tamási Áron)
Minden település közelében volt
és van temető. Az idő eljár. Az
ember előbb-utóbb találkozik a te
metővel. Ha valaki hiányzik csalá
dunkból, barátaink vagy ismerőse
ink közül, (alálkozunk az emberi
élet múlandóságával. Útjaink ve
zetnek bennünket szeretteink sírjá
hoz. A hála és a kegyelet érzése
elhunyt hozzánktartozói sírjainak
gondozását feladatunkká teszik.
Az élok kötelessége, hogy a temető
gondozott legyen. Vannak elha
nyagolt, gondozatlan sírok, me
lyek nem dicsérik a hozzátartozó
kat. Vannak nagyon díszes, nagy
költséggel felállított síremlékek.
Ezeket látva arra kell gondolnunk,
hogy egyszerűbb emlék is jelezné a
gondoskodást.
Temetőinkben a mai időkben
nagyon megszaporodtak a műkő
ből készített emlékek. Aztán for
májuk is változó. A magas oldalfa
lak rontják az alacsonyabb emlé
keket. A legtöbb sír lefedett, hogy
ne kelljen virágot ültetni rá. Sírem
lékekre nem illő műanyag-flako
nokban elhelyezett virágokat fel
borítja a szél, a víz kifolyik, a virá
gok hamar elhervadnak. A sírem

mellett dönt. Szabad rácsodálkoz
nunk Isten korszerűségére és talá
lékonyságára: ö küld munkásokat
az aratásába - ha kell, még nőket
is! Erre, a területre is érvényes Pál
tanítása: „Krisztusban tehát nincs
többé sem zsidó, sem görög, nincs
sem szolga, sem szabad, nincs sem
férfi, sem nő, mert ti mindnyájan
egyek vagytok a Krisztus Jézus
ban”. Végül is az elfogadás igazi
alapját az teremti meg, hogy Isten
elfogadott minket, ő hívott el, ö
használ fel evangéliumának hirde
tésében.

E történelmi találkozó után magától
értetődik a kérdés: lesz-e, és ha igen,
milyen lesz a folytatás? Vannak már
tervei a két egyháznak?
Berthold: Tegnap este, a nagyon
megindító úrvacsorái istentisztelet
után Nagy Gyula püspökkel és a ma
gyar testvérekkel ezt a kérdést is meg
beszéltük, és meghívást adtunk át. Ezt
a lelkész-szemináriumot valószínűleg
1988-ban
Bethelben
folytatjuk.
A témán még gondolkodni fogunk,
nem valami olyan lesz, ami nekünk jut
eszünkbe, hanem a magyarokkal való
testvéri beszélgetésben fogunk rátalál
ni. Az egészet tehát ismét igen alaposan
elő fogjuk készíteni.
Brinkmann: A Gyenesdiáson elkez
dett munkát folytatni fogjuk. E mun
ka folytatása valamiképpen egyháza
ink kapcsolatának is folytatása lesz.
Ezen kívül másképp, más módon is
erősödik a két egyház kapcsolata, a
két egyház közössége így egyre jobban
elmélyül.
Lehel László
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Megosztó 11ságban
Ha egy nő komolyan veszi mind-~
két hivatását: anyaságát és lelkészi
szolgálatát, akkor meg kell vívnia
sajátos küzdelmét. Ebben a küzde
lemben egyek vagyunk minden dol
gozó édesanyával. A többletteher
az állandó készenlét, a kötetlen
munkaidő. Jut-e elég idő a csalá
domra, hiszen munkaidőm nem jár
le 8 óra elteltével. Hogyan alakítha
tom úgy családom életritmusát,
hogy az időhöz kötött alkalmak
zavartalanul elférjenek benne? Az
állandó útonlét nem zilálja-e szét a
család rendjét? Egyáltalán a fiziku
mom hogyan búja majd a kettős
terhelést? Mennyi szorongás van az
egész családban, ha télen síkos
úton, esetleg terhesen kell elindul
nia az édesanyánák a szomszéd fa
luba, elvégezni egy szolgálatot?
Sokszor az egész család összefogá
sára van szükség, hogy egy nő helyt
tudjon állni mindkét hivatásában.
Minden nőnek meg kell küzdenie
a folyamatos lelkiismeret-furdalás
feszültségével.
Van-e többlet?
Lehetséges, hogy sokan úgy gon
dolják, hogy egy lelkésznőnek fel
kell vennie a versenyt a férfi munka
társakkal. Sokan úgy látják, hogy
ugyanazt a teológiát elvégezve,
ugyanabban a munkakörben állva,
ugyanolyan jogaik vannak, mint a
férfiaknak. Veszedelmes dolog
presztízskérdéssé tenni szolgála
tunkat. Veszedelmes, ha mi, nők,
nem gondoljuk végig, mi a sajátos
küldetésünk az egyházi szolgálat
ban. Jó lenne kibékülnünk azzal a
megmásíthatatlan ténnyel, hogy a
lelkésznő nő. Ne akarjunk férfiasán
és férfiakként helytállni. Sokszor
csak stílus a keménység, a túlzott
agilitás, a „majd én megmutatom”
kiállás. Ezzel mégsem vállaltuk ön
magunkat. Az sem biztos, hogy
ezzel használunk az ügynek. Elő
fordul, hogy olyan munkaterületen
fektetünk be nagy energiát, ahol
egy férfi biztosan eredményesebben
dolgozna. Milyen jó lenne, ha a
bizonyítani akarás görcse oldódna,
és arra összpontosítanánk erőnket,
ahol mint nők többet nyújthatunk.
Én csak ezen az alapon tudom el
képzelni a munkatársi viszonyt, az
egyenrangúságot.

i
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Utolsó imádság

Elmondhatjuk, hogy a temetők
rendjével törődnek a városi, közsé
gi tanácsok. Legtöbb falusi temető
ravatalozójában villanyvilágítás
van, a hűtés is megoldható.
A temető bejáratainál legtöbb he
lyen a vezetékes Víz is megtalálha
tó. Talán még ott volna tennivaló
juk a temetők fenntartóinak (taná
csoknak, egyházaknak), ahol régi
kripták falairól hullott le a vako
lat, vagy kitört ablakszemeken ke
resztül verebek járnak be a sírbol
tokba. Régi kripták tulajdonosai
családtagjaikkal legtöbben meg
haltak vagy távolba szakadtak. Az
elhanyagolt sírboltok esetleges le
bontása vagy rendbehozása válik
szükségessé a temetőkben, mind
két esetben az eltemetettek nevei
feljegyzendők.
Temetőket járva felébred a szí
vekben, hogy előbb-utóbb minden
élő a temetőbe kerül. Az örök élet
hite és reménysége csak a hívő em
bert erősíti, nincs bizonytalanság
ban. A kételkedő tanítványának
mondta a Feltámadott: „Boldo
gok, akik nem látnak és hisznek.”

Édesanyám emlékének
Első lépésemtől nyomon kísért:
védett, mint hősi vért...
mint tiszta dallam,
ölelte körül életemet halkan...
mélység ha vont, nem engedett
zuhanni...
mint szárny, segített menny felé
suhanni,
s az éjszakában mint csillag,
világolt,
Édesanyám, az imádságod.
Ahányszor útam sírodhoz vezet
mindig látom összekulcsolt kezed.
Nem rejtheti el sírhalom, koporsó.
S fülembe cseng csodálatos, utolsó
imádságod... Hiszen
mint drága örökséget. Őrizem.
Úgy imádkoztád el önkívületben...
éjjel. Szóltál. Hozzád siettem.
„Csitt!” - kedves kezed intve
mozdult.
„Templomban vagyunk!
Imádkozzunk!"
Bim-baml Harangok szólaltak meg
lágyan
a minden édesanyák templomában,
s én néma áhítatban

„Járj el buzgón őseid sírjához,
Tanulj példájukból, emléküknek
áldozz."
(Payr Sándor)
Mesterházy Sándor

I

hatná az egyház a még kisgyerme
keiket nevelő lelkésznők számára a
csökkentett munkakör lehetősé
gét. Ez főleg azoknak lenne könynyítés, akiknek nem lelkész a fér
jük, és nem tudják családon belül
megoldani a pillanatnyi, vagy tar
tós helyettesítés kérdését.

V

három kérésedet hallgattam:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Őrizze meg gyermekeinket!
Adjon nekünk békességes aluvást!
Ámen." - Nem kértél semmi mást.
Ki kérhetne ennél többet,
nagyobbat?
Kint a csillagok csendesen
ragyogtak.
Kéréseidnek könnyű szárnya kelt.
Távol láthatatlan kar énekelt.
é s a harangok zengtek-zúgtak
lágyan
a minden édesanyák temploméban.
Azóta jól tudom,
hogy imádságod kísér az úton,
ahogy eddig kísért.
Őrizz mint hősi vért...
mint tiszta dallam,\
öleli körül életemet halkan...
mélység ha húz, nem hágy
zuhanni...
mint szárny, segít a menny felé
suhanni...
s éjszakámba, mint csillag, vet
világot,
Édesanyám, ez a feledhetetlen,
utolsó imádságod.
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GYERMEKEKNEK

Jn 17,11-19

letek, hogy a tanév második
felében azokat a gyermekeket
szeretnénk nektek bemutatni,
akik valamilyen módon a Bib
liában szerepelnek.
Az elmúlt évi gyakorlatunkat
folytatva ebben az évben is
minden hónapban egyszer a
Bibliával kapcsolatos kérdése^
két teszünk majd fel. Próbáljá
tok megkeresni a válaszokat
ezekre a kérdésekre, akár
egyedül a Bibliát lapozgatva,
akár szüléitek segítségével,
akár közösen a gyermekbiblia
körben. Válaszaitokat írjátok
meg szerkesztőségünk címére.
A legjobb válaszokat ebben az
évben is jutalmazni fogjuk.
írásaink olvasásához és a
megfejtésekhez sok örömöt és
sikert kívánunk.

Eredményhirdetés
Gerold Gabi nagymamája fi
gyelmeztetett bennünket, hogy
elmaradt a július 20-i újságban
megjelent „Bibliai TOTÓ” kiér
tékelése. Valóban elmaradt és
ezt most pótoljuk. A helyes
megfejtés: 1=2; 2 = x; 3 = 1;
4 = 1; 5 = x; 6 = 2; 7 = x; 8 = 2;
9 = x; 10=2; 11=1; 12 = 2;
13=x; 13+1 = 1,
Most kevés megfejtés érke
zett, mert a gyerekek már nya
raltak. A megfejtéseknél a buk
tató kérdés a 12. volt: Elveszette a tékozló fiú példázatában a
kisebbik fiú? Sokan az x felele
tet tartották a legjobbnak, mely
így szólt: Nem, mert visszatért
az apjához. Az igazán jó felelet
a 2. volt: Nem, mert felismerte
apja szeretetét a disznók mel
lett. Ez többet mond, mint a
másik felelet. Ez feltételezi,
hogy ezután már szívesen ma-
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VASÁRNAP 1
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IGÉJE

Válaszolunk
gyermekeknek
Kedves Gyermekek!
A gyermekkor a bennünket
körülvevő világ megismerésé
nek az ideje. Ezért merül fel
annyi kérdés bennetek. Ezek
nemcsak a bennünket körüb
vevő világra vonatkoznak,
hanem sokszor hitünkkel és
lelki életünkkel kapcsolatos
dolgokra is. Elhatároztuk,
hogy a Gyermekrovat őszi
számaiban ilyen kérdésekre
próbálunk válaszolni. A meg
válaszoltak között biztosan rá
ismertek saját kérdéseitekre is.
Ha ezeken felül mégis lenné
nek olyanok, amelyek izgatnak
benneteket, írjátok meg szer
kesztőségünkbe. A válaszok
során majd ezeket is sorra
vesszük.
Már azt is előre közöljük ve

rád otthon. Az előbbinél még
csak az éhezés kényszerítette
vissza, s esetleg az éhínség
után újra otthagyná a szülői
házat.
Ravasz volt még a 9. kérdés:
A saját hibájából került bajba
a Jeruzsálemből Jerikóba uta
zó ember? A legjobb felelet gz
x: Igen, mert számítani lehetett
a rablókra. A barátai nem vol
tak vele, tehát azok segítségére
nem számíthatott.
Helyes megfejtést küldött be:
Kerepszki Zsuzsa Albertirsáról,
Blatniczky Éva Maglódról és
Zsolnay László Siófokról.
További jó fejtöréseket kí
vánok, hogy játszva is tanul
juk jobban megismerni a Bib
liát.
Missura Tibor

KÉT VILÁG POLGÁRAI
Keresztyén életünknek talán leggyakorlatibb problémája
az, hogy Krisztus kézzel fogható módon, azaz testi látásunk
számára nincs többé a világon. Úgy gondoljuk, hogyha meg
mutathatnánk őt az embereknek, akkor sokakat könnyűszer
rel meggyőzhetnénk az igazságról, vagy jelenlétével ő oldaná
meg a problémákat. Ez az Ige azonban arról győz meg, hogy
keresztyén életünket „nem látásban” éljük.
Óriási változás történt Jézus és a tanítványok kapcsolatá
ban Jézus „távozása” után. Meg kellett tanulniuk Jézus köve
tőinek - s a mai követőknek is meg kell tanulniuk -, hogy
ezeket a szükséges változásokat ne a magunk elképzelései
szerint várjuk, hanem fogadjuk el úgy amint azokat Isten
akarja elvégezni életünkben is a Krisztus által. Tehát semmi
képpen ne új földi berendezkedésű királyságot várjunk tőle,
hanem mivel ez a világ világ marad és Krisztus sem akar
kiverni bennünket ebből a világból, az új világot ő általa
megszentelt világában kell élnünk. Ez a megszentelő igazság
pedig az Isten Igéje.
Igénk Jézus főpapi imádságából való. így imádkozni csak
az tud, aki Istent Atyának látja, fogadja el. Ebben az imádság
ban megismerhetjük Jézust önvallomásában. Csodálatos bi
zonysága ez a teljes személyiség önátadásának - másokért.
Amikor Jézust betölti az Atyával való találkozás, akkor is
kér. Ez az imádság értem is szólott! Egységet kér az Atyával,
s egymással! Az egyház létének is az alapja Krisztus egysége
az Atyával és tanítványaival! E titokzatos kommuniót nem
megfejteni kell, hanem a hit bizalmával vállalni! Jézus az
egyetlen közbenjáró, s az ő szolgálata teljes jövőt, reménysé
get jelent, élet fakad abból, s felszabadít bennünket is a szol
gálatra! Feladatunk az, hogy a küldőt, azaz Jézust képvisel
jük! Miért oly fontos ez? Azért, mert ha csak önmagunk
nevében beszélnénk, cselekednénk, könnyen elöntene ben
nünket a fogat fogért, szemet szemért viszonossági törvénye,
s sokszor nem tudnánk magunk elhordozni a rosszindulatot,
a meg nem értést, gyűlölködést, egyszóval a bűnnek terhét.
Amikor Krisztus az Atyához megy, a tanítványok mintegy
átveszik a „krisztusi” feladatokat, Krisztus küldetését. Ezzel
a szolgálattal - mások „krisztusává” lenni! - lesz „szentté”,
a szentek közösségévé a gyülekezet!
A kérdés most már tehát a számunkra az: betölti-e tanítványi közösségünk, gyülekezetünk ezt a küldetését? Képvisel
jük-e az egymáshoz tartozást emberi kapcsolatainkban, mun
kánkban, cselekedeteinkben, felelősségünkben? És ez már
erősen túlmutat a gyülekezet keretein is. Ma már közös az
egész emberiség sorsa ezen a földön. De kihez, mihez tartoz
nak pl. azok az emberek, akik e sorok írójának segítségkéré
sére - amikor egyik nagyvárosunk főterén földrebukottt tehe
tetlenné vált embert akart fölsegíteni - azt válaszolták, hogy
ők ugyan oda nem jönnek!? Képviseljük-e a szeretet igéjét a
gyűlölködés világában? A nemzetközi békeév nagy világpoli
tikai kérdéseit tudjuk-e a magunk környezetében aprópénzre
váltani? És fordítva is. Az „aprópénzekből” tudunk-e annyit
összegyűjteni, hogy az már nagyobb súllyal essen latba?
S végül: képviseljük-e az igazságot megszentelt életünkkel?
Azt az igazságot, amely az Isten igéje, a testté lett Ige maga
Jézus Krisztus.
Jézus könyörög, imádkozik értünk. Fogadjuk el az ő szol
gálatát, áldozatát, figyeljünk az ő szavára, hogy e földi világ
és Isten mennyei világának is polgáraiként betölthessük kül
detésüket.
Szabó Vilmos Béla

IM Á D K O Z Z U N K
Úr Jézus Krisztus! Hálát adunk Neked értünk való imádságos szolgála
todért, közbenjáró könyörgésedért. Légy velünk továbbra is e földi
vándorúton, hogy az Ige igazsága által megszentelödve eljuthassunk
egykor a mennyei Atya örök országába a Te kegyelmedből. Ámen

175 éve,

1811. november 11-én kelt Győ
rött a „KERESZTYÉN ÉNEKES
KÖNYV” előszava. Ez volt az,
amit Nagy-Győri Énekeskönyv
nek neveztek. Az énekek jelentős
részét Kis János soproni püspök
részben fordította, részben átdol
gozta, részben saját maga írta.
Zathureczky Sámuel győri leánytanító és kántor és Beliczay Jónás
esperes énekeit megtaláljuk az éne
kek között. 100 éven át volt élő
énekeskönyv a magyar ajkú gyüle
kezetekben.

175 év«,

1811. november ll-én született
Bonyhádon PERCZEL MÓR
honvédtáborno'k, az 1848/49-es
szabadságharc kimagasló alakja.
Katonai pályán indult az élete,
majd 1843-ban az Ellenzéki Párt
balszárnyához tartozó politikus
lett. A forradalmi kormányban
több tisztsége volt. Részt vett az
ozorai csatában. Honvédezredes,
majd tábornok lett. Mórnál csa
tát vesztett, de ezutáni hadmoz
dulataival akadályozta a császá
riakat. Világos után török terü
letre menekült, majd Amerikába
utazott, ezután Jersey szigetén
élt. 1867-ben hazatért. Deák tá
mogatójaként
munkálkodott.
1899. május 23-án Bonyhádon
halt meg.

„Emlékezve öreájuk, oda vágyunk,
H ol ránk is menny fén ye vár."

100 év«,

I 8 8 6 . november ll-én született
Jolsván BASILIDES M Á R IA ,
operaénekesnő. A Zeneakadé
mián tanult. 1917-től haláláig az
Operaház tagja volt. Dalénekes
nőként Schubert és Mahler-dalokat énekelt. De kiemelkedett
mint oratóriuménekésnő, Bach
oratóriumainak éneklésével. Si
kert aratott a külföldi hangver
senypódiumokon is. Budapesten
halt meg 1946. szeptember
26-án.

500 év«,

1486. november 13-án született
ECK JÁNOS professzor, Luther
nagy ellenfele. Jogot és teológiát
tanult, majd professzor lett Ingolstadtban. 1518 októberében Augsburgban találkozott először Lu
therral, majd a lipcsei vitában
(1519. július) Lutherral a pápa ha
talmáról vitatkozott. Könyvet is
irt nagy ellenfele ellen, amelyben
30 megjegyzést tett a 95. tételre és
Luthert Húsz János tanításának
hirdetésével vádolta. V. Károly
császár utasítására Faber bécsi
püspökkel együtt készítette el az

Ágostai Hitvallás cáfolatát (Con
futation Ingolstadtban halt meg
1543-ban.

volt, ahol élénk eszmecserét folyta
tott az akkor ott tanuló Gaussszal. Hazatérve Marosvásárhelyt
lett tanár 47 éven át. Az aritmeti
ka, geometria és a halmazelmélet
alapjait vetette meg. Fiával, Bolyai
Jánossal nagy vitái voltak. Több
szöri agyvérzés után halt meg.
75 év«,

75 év«,

1911. november 26-án született Be
led községben DR. PÁLFY MIK
LÓS teológiai tanár. Sopronban
volt teológus. 1937. június 20-án
szentelték lelkésszé. A halle-wittenbergi és a tübingeni egyetemen
volt ösztöndíjas, majd Zalaeger
szegen segédlelkész (1939). Ezután
a Hallei Magyar Protestáns Egy
házismereti Kutatóállomás élére
került, ahol igen fontos rendszere
ző munkát végzett. Hazatérve
(1942) a Teológus Otthonban lett
nyelvmester. Közben dolgozott a
doktori disszertációján. 1946-ban
doktorált. Ez időben aktív politi
kai munkásságot folytatott. 1946tól először a Társadalomtudomá
nyi Intézetben, majd az ótestamen150 év«,
tumi tanszéken volt professzor.
V
1
1836. november 20-án hunyt el Tagja (1948), majd elnöke (1962)
Marosvásárhelyt BOLYAI FAR volt az Ószövetségi Fordító SzakKAS tanár, aki kora legkiválóbb bizottságnak. 1967-től pedig az
magyar matematikusa volt. Bo "ökumenikus Tanács főtitkári tisz
lyán született 1775. február 9-én. tét is ellátta. 1970-ben az Evangéli
Á nagyenyedi református kollégi kus Teológiai Akadémia tisztelet
umban nevelkedett. Nevelőként beli doktora lett. 1972. november
tanítványaival Jénában tanult, 12-én halt meg Budapesten.
majd a göttingeni egyetem diákja
Detre János

1911. november 17-én halt meg
MOCZKÓ JÁNOS evangélikus
lelkész. Szenicen született 1843. ja
nuár 26-án. Modorban, Pozsony
ban, Besztercebányán tanult, Ros
tockban és Erlangenben volt teoló
gus. 1867-ben jött haza, nevelő
lett, majd Óturán kápláni állást
kapott (1870), 1874-től Csácsón
helyettes lelkész, majd rendes lel
kész. A nyitrai egyházmegye espe
rese is volt. Szlovák egyháztörté
nettel foglalkozott. Énekeket is írt.
Kiadta a „Tranoscius” énekes
könyvet is átjavítva és irodalomtörténeti előszóval ellátva.

Tisztelettel
és hittel...
(Folytatás az 1. oldalról)
meg, hogy egy gyors tollvonással
vagy ennél is gyorsabb, racionális
kitörléssel, elfelejtve csak tovább
lépjünk. Képtelenek vagyunk erre.
Hiszen csak az tud előrenézni, aki
látta már a másik irányt is. Csak az
tud felgyógyulni, aki a betegség
mélységét bejárta. Csak annak le
het és változhat nyugodttá az arca,
aki keserű könnyekben sírta el
mindazt, ami fájt és ami nehéz
volt. Gondoljunk azokra, akik tán nem is régen - épp azt veszítet
ték el, akire leginkább építeni sze
rették volna az életüket. Hány
szívinfarktus, hány hirtelen érke
zett vég állított meg teljes emberi
lendületet, bénított- meg egy-egy
családi otthon számára minden lé
pést, ami a jövőt jelentette!
Napjainkban újra kell tanul
nunk az első szót, amely nagyon
emberinek tűnhet, hogy tisztelettel
tekintsünk az elődökre. Hogy tisz
telettel emlékezzünk azokra, akik
életünk melegágyát jelentették
több értelemben is. Amely generá
ció könnyen és tisztelet nélkül fe
lejti el az elődöket, csak gyökértelenül és üres lélekkel bolyong a
világban. A leginkább gyakorol
ható út az életben megadott tiszte
let. De szegénységi bizonyítványt
állít ki magáról az ember és a kö
zösség, ha nem tud tisztelettel meg
állni az emlékezés perceiben.
Gyújtsuk meg sokkal bátrabban a
gyertyánkat! Imádságban igazab-

ban szóljunk azokkal, akik sírnak,
azokért, akik már Jézushoz haza
tértek.
Az emlékezés óráján mondhat
juk élő hittel és teljes bizonyosság
gal a szertartásunkból ismert
imádság szavait: „Mindenható Is
ten! Hálát adunk, hogy sírjainkra
állíthatjuk a keresztet, és feltekint
hetünk arra, aki meghalt és eltemettetett, de harmadnap feltá
madt. Add nekünk Szentlelkedet,
hogy hittel kövessük ő t életünk
ben, és örök életre támadjunk fel a
halálból Őáltala.”
A tisztelet mellett a hit akkor
válik élővé bennünk, ha szerette
ink sírjára úgy tesszük le virágain
kat ebben az évben, hogy mint Jé
zus tanítványai mi csak így énekel
hetünk:
„Emlékezve őreájuk, oda
vágyunk,
Hol ránk is menny fénye vár.”
(526. ének)
Nem könnyű matematikai mű
velet a zsoltáros szerinti napok
számlálása („Taníts úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jus
sunk!”), de Isten színe előtt járva
mégis ez a mi legnagyobb felhatal
mazásunk arra a hitre, hogy nem
az enyészet felé tart az óra járása,
hanem egy másik irány felé, amely
ről ugyanez a könyv így vall: „íme
új eget és új földet teremt az Úr, és
örvendez benne az ő népe örökké”.
Szabó Lajos

Magukra hagyva.
Ezek a rideg tények. Természe
E címmel - Auschwitz és a szö
vetségesek alcímmel - a Televízió tesen minden itt felsorolt tényre
egy angol dokumentumfilmet mu lehet és lehetett - a film interjúala
tatott be először 1985 áprilisában, nyai részben ezt tették - magyará
amelyet idén szeptemberben ismét zatot találni. Az ok-okozat lánco
műsorára tűzött. Jó, hogy megis latban sokszor nehezen lehet meg
mételték a film vetítését, a televí találni a valódi indítékokat és az
zió nézőinek másodszor is alkal azokból levonható helyes erkölcsi
muk nyílt megnézni ezt a nem tanulságokat. De a véleményalko
mindennapi, tanulságokkal bőven tás, azaz ítéletalkotás nehézsége
szolgáló interjúsorozatot a még nem mentesítheti az „ítélkezőt”,
élő koronatanúkkal. Azért, mert egy későbbi kor kritikus szemű
ez az alkotás a tavalyi 40 éves év megfigyelőjét a maga vállalta fel
fordulók sorában - mint ahogyan adat jó lelkiismerettel történő el
a jubileumokkal és a szériában le végzése alól és ahelyett, hogy má
futott megemlékezésekkel lenni sokra mutogatna, a tanulságokból
szokott - nem kapta meg azt a azt kell hangsúlyoznia, ami konk
visszhangot, mint amennyit meg rétan önmagának és egyházának,
vagyis nekünk magyarországi
érdemelt volna.
Számunkra azért volt rendkívül evangélikusoknak szól. Először:
tanulságos a film, mert olyan néző „reálpolitika” címen soha nem le
pontból vizsgálta az auschwitzi het elfogadni olyan intézkedése
tragédiát, amelyről eddig a magyar ket, amelyek egyes emberek, em
nagyközönségnek az ismeretei hiá bercsoportok diszkriminációját,
nyosak voltak: hogyan viselkedtek jogfosztottságát idézik elő. Má
a szövetségesek (elsősorban Anglia sodszor: A szenvedőkkel, kitaszí
és az Egyesült Államok), mit tet tottakkal való szolidaritás vállalá
tek, vagy mit nem tettek meg több s n a k elmulasztása következmé
millió zsidó elpusztításának meg nyekkel jár, a közömbösség nem
akadályozása érdekében? Mit tud enyhítő, hanem súlyosbító körül
hattunk meg a filmből? Többek mény és Isten büntetését vonja ma
között azt, hogy a szövetséges ha ga után.
talmak vezető minisztériumi tiszt
Az angol dokumentumfilm azért
viselői sem hitték el a jól megszer volt megrázó, mert a nézőt rádöb
vezett és kivitelezett népirtásról bentette arra, hogy ezek az erkölcsi
szóló híreket. Anglia nem volt haj problémák napjainkbah is aktuáli
landó befogadni a nácizmustól ül sak. Néhány évvel ezelőtt Kambo
dözött európai zsidókat az akkor dzsában a Pol Pót rezsim alatt
még fennhatósága alatt álló Pa több ember pusztult el, mint
lesztinába. Egyes amerikai zsidó Auschwitzban s nem tudjuk pon
szervezetek is ellenezték zsidók tosan mennyi áldozata van a latin
nagy számú bevándorlásának en amerikai, afrikai (különösen délgedélyezését az Egyesült Államok afrikai) jogsértéseknek... Ausch
ba. A zsidó deportáltak jelentős witz az emberségükből kivetkőzötrésze is elhitte, hogy valódi mun tek apokaliptikus rémuralma volt,
katáborokba viszik őket. A szö a gyűlölet delíriuma, s ugyan ki
vetségesek, bár sokat (és sokszor merné állítani, hogy a gyűlölet baértelmetlenül sokat) bombáztak, cillusai nem fertőzik tovább éle
de az Auschwitz felé vezető vasúti tünket, közvetlen környezetünket?
vonalakat és magát a tábort soha De rajtunk is múlik, hogy milyen
nem bombázták és nem is semmisí mértékben. Kérjük Istent, adjon
tették meg, azok után sem, amikor nekünk erőt, hogy naponként ve
már kétséget kizáróan bizonyossá gyük fel a küzdelmet - Jézus Krisz
vált, hogy mi folyik a szögesdró tus nevének segítségül hívásával tokkal körülvett táborban, miért a hétköznapjainkban is jelentkező
füstölnek a krematóriumok kémé gyűlölködéssel szemben!
nyei.
i(j. Fasang Árpád
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Ha nem a m iénk az evangé liom drágakincse, akkor té
velygés b u rjá n zik fel közöttünk. Ha pe d ig e va n gé liom ot
kapunk, a kko r m eg az a b a j - s ez talán m ég borzasz
tóbb - , hogy m in d e n ki m e g ve ti s csak kevesen veszik be
jo b b u lá sra . Hát a z é rt m ondom , hogy m in d e n e stü l nyom o
ru lta k vagyunk. Ha Isten m egvonja tőlünk igéjét, akkor le l
künk üdvössége va llja kárát. Ha pe d ig m egajándékoz
vele, a kko r m eg senkinek se kell.
ö azonban ú jb ó l in t és ú j n a pot re n d e l m ondván: „Ma, ha

az ö szav át halljátok, m eg ne kem ényítsétek a ti szivete
ket." M ost m ég m inden nap „MA”, a m ik o r Isten h a lla tja
m agát nálunk, k iá lt és hív, hogy e l ne szalasszuk az a lk a l
m at.
LUTHER

ÁRA: 5,50 Ft

Hálaadó istentisztelet Nagydémen

A Lutheránus Világszövetség nyilatkozata
az assisi béke-imanapról
II. János Pál pápa október 27-re Assi
sibe hívta a keresztyén egyházak és
a világvallások mintegy száz képviselő
jét a békéért való közös imádkozásra.
(Erről lapunk szeptember 21-i számá
ban már beszámoltunk, és a napilapok
is hírt adtak róla.) Az alkalommal
kapcsolatban dr. Gunnar Stálsett, az
LVSZ főtitkára az alábbi nyilatkoza
tot tette közzé:

Szilárdan reméljük, hogy az as
sisi béke-imanap nemcsak Assisi
ben lesz a békéért való imádkozás
alkalma, hanem az egész világon:
a hívő emberek szívében, otthonai
ban, munkahelyein és templomai
ban. Erre az ima-felhívásra való
ban az lenne a megfelelő válasz, ha
- amint a pápa javasolta - mind
azok, akik emberi konfliktusokba
vannak bonyolódva, legalább ezen
a napon, október 27-én a lövöldö
zést, öldöklést és kínzást felfüg
gesztenék.
Korunkban, amikor egy atom
háború démoni kilátása pusztulás
sal fenyeget minden embert, az
egész földet, minden jóakaratú em
ber arra hivatott, hogy képességeit
alkotó módon, bátran a béke munkálására fordítsa. Nemcsak leg
jobb szellemi képességeinket, ha
nem józan eszünket, nemcsak álta
lánosságban kötelező erkölcsi ér
zéseinket, hanem legmélyebb lelki

és vallásos erőinket kell erre a fel
adatra bevetnünk.
A keresztyének és más vallások
hívei assisi gyűlésének a bűnbánat
készségével kell járnia, tekintettel
arra a történelmi szerepre, amelyet
a vallások a háború, az elnyomás
és az emberi jogok megsértése fo
lyamán játszottak. Ennek a gyűlés
nek arra kell bennünket köteleznie,
hogy a jövőben engedmények nél
kül szálljunk síkra a békéért.
A béke-imanapot úgy tekintsük,
mint értékes hozzájárulást ahhoz a
folytonos mozgalomhoz, amely
maga előtt látja azt a napot, ami
kor minden keresztyén együtt, egy
szerre emel szót a békéért. Az Assi
siben, az itteni aktív imádságban

Ekkorra már egyes gyülekezetek
egymásratalálásának ténye állt
előttünk példának: Pécs és Lahti,
valamint Sárszentlőrinc és Tampere-Kaleva gyakorolták ezt a kap
csolatot, példát mutatón. Némi
előzményt jelentett ehhez a társa
dalmi testvérvárosok fejlődő kap
csolata, amely háromévenként a
kölcsönös baráti hét megrendezé
se, valamint nem kis mértékben az
általános turista-kapcsolatokban a
finn csoportok özönlése Budapest
re, a Balatonra s más vidékekre.
Ezek között voltak kifejezetten
finn egyházi szervezésben létrejött
csoportok, amelyek mindig meg
keresték gyülekezeteinket is. Ezek
rendszerint Budavárra gócosultak,
ahol egyházi tájékoztatást és némi
program-segítséget kaptak.
Amikor Iisalmi után szervezett
formát öltött az egyházi kapcsola
toknak ez a módja, 21 gyülekezetpárral számoltunk. Először a
mindkét fél részéről megadott gyü
lekezeti felelősök levelezése indult
meg, azután a kölcsönös tájékozó-

való részvétel indítson bennünket
és az általunk képviselt egyházakat
arra, hogy közösen törekedjünk a
békéről vallott egyértelmű tanítás
ra, amely méltó a Békesség Feje
delmének követőihez, tanítványai
hoz. Az egyház hiteles elkötelezett
ségének a béke iránt szóban és tett
ben, az imádságban, a tanításban,
az igehirdetésben ökumenikus bi
zonyságtétel és cselekvés formájá
ban kell megnyilvánulnia.
A Lutheránus Világszövetséget
a hozzá tartozó 104 tagegyházzal,
amelyek létszáma körülbelül 54
millió, Susannah Telewoda alelnök (Libéria) és dr. Gunnar Stál
sett lelkész, főtitkár (Norvégia)
képviselte.

Az Országos Egyházi Elnökség ülése
A Magyarországi Evangélikus
Egyház elnöksége október utolsó he
tében - a novemberi kerületi és or
szágos közgyűléseket előkészítő or
szágos egyházi bizottságok ülései
nek hetében - tanácskozást tartott.
Dr. Nagy Gyula püspök kegye
lettel emlékezett meg dr. Szabó Jó
zsef nyugalmazott püspök halálá
ról. Beszámolt egyházunk delegá
cióinak munkájáról a nyári és ko
raőszi nemzetközi egyházi konfe-

TESTV ER G Y Ü LEK EZETEK
Finn-magyar egyházi kapcsolataink
háború utáni bővülésének egyik legtermöbb szakaszához érkeztünk el akkor,
amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtük
a testvérgyülekezet-párok egymásratalálásának rendszeres megszervezését.
Juva érsek budapesti látogatásakor öl
tött először testet a szép terv, majd az
iisalmi közös lelkészkongresszuson ál
lapodott meg egyházvezetöségünk
a kapcsolatok rendszerezésében.

A nagydémi gyülekezet, mint
Lovászpatona fiiiája, 1752-ben
alakult és mind a mai napig hí
ven őrzi ez a kis közösség az
Istenhez és egymáshoz tartozás
értékét. A gyülekezet vezetésé
ben a lelkészek mellett az áldott
emlékű tanítók és gondnokok
is értékes munkát végeztek.
A krónikában szereplő nagy elő
dök, az Ihászok, Berzsenyiek,
Mihályiak, Horváthok és má
sok neve bizonyítja, hogy min
dig éltek itt olyanok, akik szívü
kön viselték az evangélium
ügyét és áldott szolgálatot vé
geztek. A jelenlegi templomre
noválás ténye azonban azt mu
tatja, hogy az elődök munkája
és egyházszeretete az utódok
ban folytatódik, jóllehet, nap
jainkban már csak 66 egyház
fenntartói járulékot fizető evan
gélikus él ebben a mintegy 500
lelket számláló kis faluban.
A lakosság száma állandóan
csökken, a fiatalok általában
másutt keresnek megélhetést.
Ebben az esztendőben mégis
megújult, megszépült a falu
centruma, melyhez az evangéli
kus templom is hozzátartozik.
Ez azt bizonyítja, hogy az itt
élők komolyan és bizakodva
gondolnak a falu jövőjére.

dás otthon a testvérgyülekezet éle
téről, ezt követően pedig a kölcsö
nös egyéni, majd csoportos látoga
tások a testvérgyülekezet'vendég
szeretetét élvezve. Rendszerint bő
vebb körutak is társultak ezekhez
a látogatásokhoz.
Mindkét egyházban a Külügyi
Bizottság tartotta kézben az ügyet.
Mindent átölelő - de nem bele
szóló - tervezetet készítettek el,
amire a Külügyi Bizottság ügyel.
A finnek kezdettől fogva külön al
bizottságot szerveztek az ügyek in
tézésére, nálunk sokáig a Külügyi
Bizottságon belül Koren Emil ke
zéhez futottak be az ügyek. Suomiban az albizottság gyakran ülése
zett, sőt konferenciákat tartott az
érdekelt gyülekezetek képviselői
részére. Nálunk most érkezett el
ennek az ideje. Az első, megala
kuló tágabb összejövetel után az
elmúlt héten gyűlt össze az érde
kelt lelkészek első értekezlete,
amelyen közel negyvenen vettek
részt az Országos Egyház tanács
termében.
Az együttléten dr. Nagy Gyula
püspök elnökölt és tartott áttekin
tő beszámolót egyházunknak a bu
dapesti LVSZ gyűlés óta eltelt ide
jéről, majd kedves vendégünk, D.
Martti Voipio, a finn albizottság
elnöke tartott előadást a finn rész
leg eddigi munkájáról, s vázolta fel
a további tennivalókat mind a
finn, mind a magyar testvérgyüle(Folytatás a 3. oldalon)

Hark é s z t é rse k h alála
Dr. Edgar Hark az észt evangélikus egyház érseke, aki
hosszabb idő óta súlyos beteg volt, október 23-án elhunyt.
Temetése november 4-én volt Tallinnban. A Mágyarországi Evangélikus Egyház és dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
nevében dr. Nagy Gyula püspök táviratban fejezte ki mély
részvétünket az észt evangélikus egyháznak és a gyászoló
családnak.

renciákon. Ugyancsak részletes
beszámolót adott a szeptemberi
vesztfáliai-magyar teológiai kon
ferencia eredményeiről és a Württembergi Tartományi Egyházban
tett hivatalos útjáról, valamint kí
nai, svéd, NDK- és NSZK-beli,
továbbá észak-amerikai egyházi
küldöttségek, csoportok látogatá
sáról hazánkban és egyházunkban.
Ismertette ezenkívül az október
elején tartott országos esperesi ér
tekezlet munkáját is.
Országos Egyházunk elnöksége
ezután a testileg-szellemileg sú
lyosan sérült gyermekek budai
szeretetotthona sokmilliós meg
újítási munkálatai várható közeli
befejezéséről, Teológiai Akadé
miánk új épülete tervezésének
előrehaladásáról és előkészületei
ről hallgatta meg Csizmazia Sán
dor szeretetotthon-igazgató és
dr. Cserháti Sándor dékán tájé
koztatását; részletesen foglalko
zott a soproni evangélikus temp
lom teljes helyreállítására készült,
11 millió forintot igénylő szakér
tői tervekkel és hozott mindhá
rom kérdésben megfelelő határo
zatokat. Az Országos Elnökség
végül a közeledő egyházkerületi
és országos egyházi közgyűlések
előkészítésével és személyi kérdé
sekkel foglalkozott.
Istennek van hatalma általunk
el nem képzelhető módon is be
avatkozni életünkbe. A Ő lehetősé
gei sokszor egészen mások. O Is
ten. Már Ezsaiásnál olvassuk:
„nem az én gondolataim a ti gon
dolataitok, és nem a ti utaitok az
én utaim.” (55,8) Az Istenre,
Krisztusra hangolt élet időben
megkapja a jelzést, a vezetést akár
álomban, angyali jelenésben, csen
des meditációban, vagy elmélyült
imádkozásban. Isten mindent fel
tud használni intésünkre, segíté
sünkre, vezetésünkre, vagy éppen
arra, hogy félreérthetetlen eszköz
zé legyünk mások életében.
Pál itt, mint életében oly sok
szor, megtapasztalja Isten hűségét,
szavahihetőségét. Ajándékba kap
ja a hajó valamennyi utasát. De ez
az előállott új helyzet nem teszi
elbizakodoftá. Nem él vissza elő
nyössé vált helyzetével. Nem a sér
tődött beszél belőle. Hogy is tehet
ne ilyesmit, amikor világos az üze
net: ami történt, ill. ami történni
fog: ajándék, vagyis nem az ő dip
lomáciájának eredménye. Aján
dék, amiért nem ő dolgozott meg,
nem ő érdemelte ki.
Miért tudta Isten Pált használni?
A 25. versben Pálnak egy nagyon

Az ünnepi istentiszteleten
október 5-én Bárány Gyula
győri esperes hirdette az igét a
vasárnap óegyházi evangéliu
mának, Mt 9,1-8-nak az alap
ján. Arról beszélt, hogy Jézus
működése különböző választ
és más-más hatást vált ki az
emberekből. Van, akiben bi
zonytalanságot, félelmet és
van, akiben örömöt és Isten di
csőítését váltja ki ugyanaz a jézusi tett. A nagydémiek ünnep
sége azoknak a hálaadása, akik
az Ige meghallása nyomán
őszintén tudják dicsőíteni az Is
tent.
Az ünnepi közgyűlésen Sze
keres Sándor gondnok elnö
költ, aki a gyülekezet más áldo
zatkész tagjaival együtt, kiváló

Történelmi
arcképcsarnok
a keresztyénség
első idejéből

szervezésével fő lebonyolítója
volt a renoválási munkának.
Nagy örömöt jelentett a démiek számára az is, hogy a fa
luból rég elszármazottak is ma
gukénak vallották e parányi
gyülekezet ügyét és jelentős
anyagi támogatással segítették
a helybeliek munkáját. Külön
köszönet hangzott el azért a 60
ezer forintos gyülekezeti segé
lyért, amely nélkül lehetetlen
lett volna akár csak az állagmegőrzés is. Ebben a támoga
tásban átéreztük az ország öszszes evangélikusának áldozatkészségét.
Meleg szavakkal köszöntöt
te a gyülekezetei Bárány Gyula
esperes, Kiss Miklós, a gyüle
kezet volt lelkésze és Tóth Sán-

Utas, akinek Isten
ajándékba adta
mindazokat, akik vele
hajóztak

Csel 27,23-44
lényeges kijelentését, ha úgy tetszik
bizonyságtételét olvassuk: „Én hi
szek az Isten/ieA:, hogy úgy lesz,
ahogy nekem megmondta.” Ez volt
Pál életének egyik titka és ez min
den igaz keresztyéné. Hinni annak
az isteni beszédnek, amely a Názá
reti Jézusról azt mondja, hogy ő az
Isten küldötte, aki Isten akaratát
elmondani jött közénk. Istennek
pedig - tudjuk - az az akarata, hogy
minden ember üdvösségre jusson.
„A hit hallásból van, a hallás pedig
Krisztus beszéde által.” - Csodák
ma is ott történnek, ahol emberek
feltétel nélkül hisznek az Isten be
szédének, ami a Biblia formájában
birtokunkban, előttünk van, ami
szüntelen hangzik templomaink

ban és különféle alkalmainkon. Va
jon becsüljük-e eléggé, olvassuk-e,
hallgatjuk-e? De az is igaz, „hogy
nem mindenki engedelmeskedett az
evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás
mondja: Ki hitt a mi beszédünk
nek?”
Még egy mozzanatra érdemes
figyelni: még nem menekültek
meg, emberileg még sok minden
közbe jöhet, de Pál egyetlen pilla
natra sem kételkedik megmenekü
lésükben. Valami megmagyaráz
hatatlan nyugalom árad belőle,
ami már korábban is megmutatko
zott, ami a veszély közeledtével
egyre csak fokozódott benne, ami
végül is átragadt a hajón utazók
egész társaságára. Nyugalmát és

dór mezőlaki lelkész, aki a kis
közösségek nagy összetartásá
ról és áldozatvállalásáról szólt.
Ezek a parányi gyülekezetek az
együvé tartozásuk tudatában
sokszor erejükön felüli áldoza
tokra képesek. Köszöntötte a
jelenlévőket a helyi plébános,
valamint a község elöljárója is.
A templomi ünnepség után a
résztvevők fehér asztal mellett
is érezhették a nagydémiek
vendégszeretetét és örömét.
Isten áldása legyen továbbra
is ezen a szent hajlékon, hogy
az eljövendő generáció is talál
jon benne lelki otthonra, itt ta
láljon életéhez erőt, bánatában
vigasztalást és örömében áldást
még sok-sok esztendőn keresz
tül!
Zügn Tamás
bizonyosságát bizonyára csak fo
kozta Istennek az a korábbi ígére
te, hogy neki Rómába kell megér
keznie. Tűzön, vízen, hajótörésen,
egyéb veszedelmen keresztül, de
Róma a végállomás. Az útközben
keletkező veszélyes, kilátástalan
helyzetek csak az Isten nagy voltát
domborítják ki: 0 cselekszik ér
tünk, az Ő kezében van a dolgok
intézése. A mi dolgunk az erőgyűj
tés, hogy „kibírjuk” a célig. Miben
áll ez az erőgyűjtés? Hálaadás, ke
nyér megtörése és evés. - Túl a
történeten mire gondolsz, amikor
ezt hallod, vagy olvasod? - Jézus
sal elkezdődött és azóta újra meg
újra visszatérő motívum: Jézus vet
te a kenyeret, hálát adott, megtör
te, nekik adta. Pál ugyanezt tette
mind a Korintusi levél tanúsága
szerint, mind itt történetünkben.
Az első gyülekezet hasonló mó
don: „kitartóan részt vettek az
apostoli tanításban, a közösség
ben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.” Azóta is ezt hallja
és gyakorolja Isten népe úrvacso
rák alkalmával. Azért, hogy ereje
legyen mindenen keresztül a célba
érésig. Nem Rómába, hanem a
megígért mennyei Jeruzsálembe!
Lábossá Lajos
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„Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és
egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uralko
dók Ura. övé egyedül a halhatatlanság, aki megköze
líthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül
senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az
örökkévaló hatalom. Ámen.” lTim 6,15-16

I
I
I
I

VASÁRNAP’ - „Igaz szolgám sokakat tesz igazzá
ismeretével, és ő hordozza bűneinket.” Ezs 53,11 (Ef
2,18 - Mt 22,15-22 - Zsolt 76) Amikor a legbizto
sabbak vagyunk magunkban, akkor is sokszor kide
rül: nem volt igazunk. Mégis egy dologban tökélete
sen biztosak lehetünk, ha megismertük az Igaz Szol
gát - igazzá csak ő tehet. Hogyan? Elveszi bűneinket
s mindazt ami igaztalan bennünk, s Ő életűnkbe
költözik. Ev. Ék. 370,1
HÉTFŐ - „Újra irgalmas lesz hozzánk, a tenger
melyére dobja minden vétkünket!” Mik 7,19 (Jn
12,47 - Róm 13,1-7 - Jel 5.6-.14) Csodálatos evaif1
gélium Mikeás szava. Mi mindig vétkezünk, de az
Úr újra irgalmas hozzánk. Nem csak kicsit, nem
felületesen - nagyszerű képet használ a próféta - a
tenger mélyére dobja minden vétkünket. Irgalma
valóban határtalan. Ev. Ék. 408,1
KEDD ~ „Van-e olyan Isten a mennyben és a földön,
aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint
te?” 5Móz 3,24 (Zsid 1,2-3 - Mt 5,33-37 - Jel 6,1^1)
Mózes egyik imádságát kezdi ezekkel a szavakkal.
Ezért imádkozunk és imádkozhatunk mi is, mert
tudjuk, hogy előtte semmi sem lehetetlen, bizalommai fordulhatunk Istenhez, tudván, hogy imádságunkat meghallgatja, kéréseinket, melyek javunkat
szolgálják - meghallgatja. Ev. Ék. 280,1

SZERDA - „Jövevény vagyok nálad, zsellér, mint
minden ősöm.” Zsolt 39,13 (Zsid 11,14,16 - lKor
3,16-23 - Jel 6,5-8) Bármelyikünk alázatos vallomá
sa lehet ma is a zsoltáros mondata. Bizony csak
jövevények, zsellérek, szolgák vagyunk életünkben.
Mégis sok bízatott ránk: hűséges szolgának lenni,
tudván, hogy jövevénységünk ideje egyszer lejár,
elérkezünk az örök hazába, mely hűséges szolgála
tunk jutalma. Ev. Ék. 516,6
CSOTÖRTÖK - „Rajtad lesz a szemem” Zsolt 32,8
(Éf 5,17^ lSám 5,1—5 —Jel 6,9-11) A zsoltárból nem
derül ki egyértelműen, hogy Dávid mondja-e ezt
valakinek, vagy az Isten szavai ezek. Minden esetre
nekünk tudnunk kell, hogy Isten szemei elől el nem
rejtezhetünk, sőt élnünk is csak úgy lehet, hogy
szemeink szüntelenül az Urat keresik. Szemeim az
Úrra néznek szüntelen. Ev. Ék. 385,1
PÉNTEK: - „Lelkem közietek marad! Ne féljetek!”
Hagg 2,5 (Gál 5,18 - Mt 10,24-33 - Jel 6,12-17)
A zsidó nép életének legnehezebb időszaka előtt kapta
ezt az ígéretet Istentől. Életünk legnehezebb napjai
ban, amikor a legkönnyebben megfeledkezünk, erről
kell tudnunk a legjobban: nem szabad félnünk, nem
vagyunk egyedül, az Úr velünk van. Ev. Ék. 459.
SZOMBAT ~ „Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta,
mindmáig hirdete csodáidat.” Zsolt 71,17 (Róm
10,17 - lPt 2,11-17 - Jel 7,1-8) „öregember kö
nyörgése” - olvashatjuk a 71. zsoltár’fölé írva. Én
hozzáteszem: boldog könyörgése. Mily boldog az az
ember, aki egész életére visszatekintve ilyen vallo
mást tehet. Bár minden fiatal előtt lenne ilyen példa,
hogy lássa, tanulni legtöbbet az Úrtól lehet. Még ma
is. És mindig. Ev. Ék. 484, 1,3
Rosrik Gábor
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Ságby Jenő

Erdőjárás
Azóta bolygok a viharbpn
vadmódra - de az ő jele,
erejének bélyege rajtam
hogy ne nyughassam nélküle
s mint szélcibált bogáncs
a szivárvány lába pihen,
illattal tellik: úgy betelljen
sóvárgással bogáncs-szivem.
(Babits Mihály:
Az elbocsátott vad)
Küszködve, nehezen haladt előre az
elhagyott erdei csapáson. Vendégmarasztaló bokrok nyújtogatták feléje
tüskés ágkarjaikat, hogy visszatartsák.
Embermagasságú csalánok csapdosták
arcába csipős leveleiket. Hatalmas ki
dőlt fatörzsek állták el az útját. Egyik
előtt megállt. Előhúzta zsebkendőjét és
mint ostort suhogtatva próbálta vissza
vonulásra késztetni a feje körül züm
mögő makacs szúnyograjt, aztán meg
törölte verejtékes homlokát.
- Jó lenne már végére érni ennek az
útnak. Nem is út ez, hanem dzsungel.
Bozótvágó kés kellene ide, mint a tró
pusi őserdők vándorainak.
Nagyot fújt, átmászott az ágasbogas fatörzsön és csörtetett tovább.
Nem sokáig. A bozóttal benőtt kes
keny ösvény tágas, tiszta vágattá széle
sedett. Kétoldalt magas törzsű bükk
fák, szálas gyertyánok törtek az ég felé;
lombkoronájuk összeborult a magas
ban - boltívek módjára.
- Erdei katedrális - dörmögte felte
kintve a férfi. ,- Itt már jó helyen va
gyok, megpihenhetek.
Táskáját lekanyaritotta válláról és
karját s'zéttárva hanyatt vágta magát a
korhadó tavalyi falevelek barna sző
nyegén. Némán, gondolattalanul szem
lélte egy ideig a fölötte lágyan hullámzó
boltíveket. Levél- vagy kéregdarabka
hullott az arcára. Felemelte kezét, hogy
lesöpörje és megpillantotta összekar
colt, véres kezefejét. A látványra Aprily hárfájának zenéje zendült meg ben
ne.

- Sűrűségen átfutottam,
avarának vért is adtam...
Igen. A életerdő! Nagyobb részén
már áthaladt ő is. Kevés, ami még hát
ra van. Már látja szemével az úttá szé
lesedett ösvénynek a végét. Ott, ahol az
erdei katedrális csendes félhomályát
harsogó napfény váltja fel.
Nehéz út volt. Amíg idáig küzdötte
magát, nemcsak felületi horzsolásokat,
karcolásokat szenvedett, de szívig ható
sebeket is kapott; szíve vérével öntözte
az életerdő avarát.
Fájó, égető emlékek rohanták meg.
Hogy szabaduljon tőlük, félkönyökre
dőlve megrázta a fejét. Nem használt.
Feltápászkodott hát, vállára igazította
oldalzsákja szíját, kezébe vette husáng
ját és elindult lassan a lenyugodó nap
felé - Reményik Sándor szavait dünynyögve.
- Ha vinni súlyos batyunkban a bút:
Gyerünk!
A célhoz vezet minden földi út.
Ha lelkünk dűlni, lepihenni vágyik:
Gyerünk!
v,Hisz úgyse tarthat már sokáig.
A nap egyre alább ereszkedett s mire
az ember a katedrális bejáratához, az
erdő szélére ért, lezuhant az ég peremé
ről. Jött a szürkület.
A vándor megállt, hátát egy bükkfa
törzsének vetette, két kezét husángjára
fonta és rámeredt az előtte ezer gyertya
fényével lobogó virágbaborult, magá
nos vadgesztenyefára. - De hiszen erről
énekelt Tóth Árpád.
- Nézd! gesz tényefa-pagoda!
Lombja mélyén egész sereg
zeg-zug, mint száz szentély-üreg,
s bent apró virágoszlopok
halvány ivor-szine lobog.
Üljünk le itt e szent helyen...
Leereszkedett a fa tövébe. A gyöt
rő emlékek felszaggatta sebek még
mindig véreztek. Villon keszeg ma
giszterére gondolt, aki a kezében tar
tott mély ólomkehelyből kínálja színte
len borát.

- Erdő mellett estvéledtem.
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó Istenemet:
- Én Istenem, adjál szállást!
• Már meguntam a járkálást;
A járkálást, a bujdosást,
A z idegen földön lakást.
Feje mellére hanyatlott, elbóbiskolt,
de felriadt tüstént. Kuvik rikoltott vészesen, vijjogón.
- A halálmadár!... Nos, ami Villon
magiszterének mély kelyhét - a halál
poharát - illeti, azt az Emberfia is meg
ízlelte, sőt kiürítette. Mindnyájunkért
és mindnyájunk helyett...
Felállt, fölszedte batyuját. Kezébe
vette husángját is, aztán némi habozás
után elhajította.
- Az erdőn leltem, maradjon az er
dőé. Segíthet még másoknak is áthatol
ni a sűrűségen.
Békésen ballagott az esti szürkület
ben a távoli autóbuszmegálló felé.
Eszébe jutott, hogy még nem énekelte
el az iménti népdal utolsó versét. Eldú
dolta hát - két kezét imára kulcsolva.
Egyenesen szívéből áradtak a hangok.
- Adjon Isten jó éjszakát.
Küldje hozzám szent angyalát:
Bátorítsa szivünk álmát:
Adjon Isten jó éjszakát!
Homályos
hiányérzete támadt.
Mintha befejezetlen lenne ez a dal...
Máris szárnyra kapott a „befejezés” az ősi liturgia elnyújtott dallamán:
- A-ámen!

Korén Emil

lettelVT en
A messzi szórványok felfedező útjain
jártam akkor. Bebarangoltam már a
tanyasi szórványvilágot. Jártam sáros
dűlőutakon ahol tolnom kellett a kis
segédmotoros kerékpárt, hogy eljussak
a nagy alföld kis tanyájára hittanórát
tartani a boglya tövében, vagy úrva
csorát osztani a kemence padkájáról,
mert nem volt a szobában más hely
oltárt teríteni. A meglévő két rozoga
széken a szülők ültek s a pulyák a ló
cán, vagy a földön ülve szorongtak
ámuló szemmel.
Most épp a hegyek alján jártam ke
resni az eltűnt híveket a nagy másvallású tengerben. Vivódtam, küszködtem a
más közösségekben felszívódott, elközönyösült, kallódó lelkekért, s volt úgy,
hogy amikor felfedeztem egyetlen híve
met a begyszoros tövénél meghúzódó
falucskában, felcsillanó szemmel ölelte
meg bennem a luteránus papot, amilyet
húsz éve nem látott. Akkor éppen 200
km-re voltam -a legközelebbi evangéli
kus anyagyülekezettöl.
Nyolc évig jártam így a kietlen' szór
ványvilágot. Nem tudom, ennek a
nyolc évnek hányadikában jártam ak
kor, amikor - ki tudja már, mi okból
| elkerültem a vidéki város neves, pati
nás, ősi evangélikus gyülekezetébe.
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Jó lenne már hazaérni, lefeküdni, el
aludni. Ha az ember álomba merül,
elveszíti gyötrő öntudatát - a fájó em
lékekkel együtt.
Körülnézett. Sehol senki. Nem tart
ják hát bolondnak, ha most itt az erdő
szélen elénekeli azt a dalt, amit erdőjá-.
rásának egyik nehéz szakaszán sok-sok
alkonyon eldúdol az esti fohászkodás
után.
Halk baritonjával megtelt az este.

forgató

Szinte félve léptem be a lelkészi hivatal
ba, s bemutatkoztam teológus idősza
kom egyik legjobb nevű papjának, a
gyülekezet lelkészének. Csodálkoztam,
hogy ismerte a nevemet, örült, hogy
találkozhattunk, leültetett, s mint aki
régi ismerőst vallat, egyenesen ezzel a
kérdéssel kezdte, meg sem várva, hogy
mi szél hozott:
- Hogyan élsz ott a hegyek alján...
mesélj a munkádról...
Otthonossá lett rögtön a levegő, s én
mesélni kezdtem. Gondokról, örömök
ről, bajokról, kudarcokról, ritka sike
rekről. Kerestem a szórványlelkek tit
kát, miért vesztik el a hitüket, s ha
megtartják, ugyan miért? A luteránus
identitás rejtett világát boncolgattam.
Beszéltem a huszonnegyedik óráról a
hitükben, amely csoda, hogy az első is
lehet, a kezdet, s nem a vég. Fárasztó
kilométerekről szóltam, amely szik
kasztja a kezdő pap hitét. Gyönyörű
vidékekről, amelyek kísértőn szépek,
de nem adnak-e hamis vigasztalást a
felelősséghordozás súlyában. Elmond
tam a keserű érzést, amikor a falu utol
só luteránusát temettem, s a Vihorlátról sírva zúgott le a szél. A döbbenet
ről, hogy ássuk a csatornát a Szentié
leknek, s az nem akar belefolyni. Fel-

fedtem a hitbéli közösség nélküli világ
ban hogyan találtam barátokra, akik
más hitből, vagy hiten kívülről nézve
becsülték a vergődésemet, s kívülről
biztattak hűségre az identitásban. Szól
tam a motorzúgás zsongító hangjáról
- 250-es Zündappom volt akkor - s az
érzésről, ami bennem lüktetett, amikor
motorsapkásan, homlokomra tolva a
motorszemüveget, megszólítottam va
lakit: ön ugye evangélikus...
Csak hallgatta az ömlő szóáradatot.
Olykor-olykor belekérdezett. Aztán
felállt, ’S áthívott a szomszéd szobába,
ahol senki más nem volt. Leültetett az
íróasztal mellé s elém tett egy árkus
papírt.
- Most leírod azt, amit elmondtál.
Ez lesz lapunk következő számában a
vezércikk. Ha készen vagy, kopogj az
ajtón.
Azzal otthagyott. Amint kiment,
hallottam, hogy kulccsal rámzárta az
ajtót.
így tett velem Szabó József, úgy négy
évtizeddel ezelőtt. Most tették le Győ
rött, Jézusát várni, 83 éves korában, az
örökkévalóság ölébe.
így lettem én egyházi tallforgató, s
most pontot teszek háromezerhatszázhuszonegyedik írásom végére.
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- Igyál, e nedv hűs, mint a - mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,
igyál, testvér, e mély pohárból
csupán az első korty fanyar.
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E V A N G É L IK U S '

IS T E N T IS Z T E L E T

A burgenlandi evangélikus egyházkerület ünnepi estje,
megemlékezésül a 25 évvel ezelőtt, 1961-ben az
osztrák kormány által kiadott törvénycikkre, amely
az osztrák kormány és az evangélikus egyház közti
viszonyt szabályozza!
Ez év szeptember 24-ére a Stoo- sokra mindig erősebb lett. Bécsben
bi 1962-ben épült modem temp kezdetben csak nehezen tudták
lomba hívta meg dr. Reingrabner megérteni, hogy mit és mennyit ve
Gusztáv, evangélikus szuperinten szítettek el a burgenlandi evangéli
dens az egyházak, a tartományi kusok akkor. Azért tulajdonkép
kormány s a különböző hivatalok pen 1961 júliusában az úgyneve
és intézmények vezetőit, hogy zett „protestáns-törvénnyel” a
együtt emlékezzen meg arról a burgenlandi evangélikusok azt
megegyezésről, amely 25 évvel ez kapták vissza, amit 1921-ben meg
előtt az osztrák kormány és az vontak tőlük.
De Reingrabner szuperinten
evangélikus egyház képviselői kö
zött jött létre és amely a kormány dens nem takarékoskodott - a sa
és az evangélikus egyház között ját egyházára utalva - az önkriti
ma fennálló kapcsolatokat és jóvi kával sem, s intette híveit őszinte
szonyt tartalmazza. Dr. Reingrab- hűségre az egyházzal és a kor
jier szuperintendens -"sok kapcso mánnyal szemben. Végül megálla
latok igazi támogatója - ünnepi pította: „az evangélikusok - most
beszédében visszaemlékezve a is, mint a múltban - bejelentik igé
múltra elmondotta, hogy az akko nyüket, ill. jogaikat arra vonatko
ri evangélikus burgenlandiak való zólag, hogy itt ne csak megtűrjék,
színűleg az egyetlenek voltak, akik hanem mint egyenjogúakat kezel
az 1921-i átcsatoláskor és utána jék őket...”
Az emlékünnepen jelen voltak és
nagyon kevés előnyt tapasztaltak.
Az ő már 1848-ban elért vallássza felszólaltak: D. Dieter Knall, or
badságuk az úgynevezett első oszt szágos evangélikus püspök Bécsrák köztársaságban, amelyben az ből/Wienből/ és Theodor Kery,
akkori klérusellenes szociálde tartományi főnök /Einsenstadt/
mokraták és klerikális keresztyén Kismartonból, akik nem ismeret
szocialista párt álltak egymással lenek a magyarországi, különösen
szemben, mindinkább összezsugo evangélikus olvasó közönség előtt.
rodott és megszűkült. Míg aztán
P. Geistlinger
1934 óta a nyomás az evangéliku
/
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Terjánszki János

Somogy-Zala
EGYHÁZMEGYEI NAP gazdag
és színes programjának keretében tar
totta közgyűlését a Somogy-Zalai
Egyházmegye. Jelentésében az esperes
először a tovább-szórványosodással és
az utóbbi évek nemzedékváltásával je
lentkező problémákról szólt. Majd
örömmel számolt be. a gyülekezetek
ben folyó munkák mennyiségi; ugyan
akkor minőségi gazdagodásáról. Arról
a sokszínű, leleményes frissességről,
ami nemcsak a fiatal, de az új „kihívá
sokra” figyelő idősebb lelkészek jó ak
tivitását és örvendező szolgálatkészsé
gét is bizonyítja. Jelentést tett az espe
res azokról a renoválási, korszerűsítési
munkákról is, melyekből az egyház
megye egyetlen gyülekezete sem ma
radt ki. Befejezésül - a jövő feladata^
ként - a hűséges lelkipásztori munká
nak,-a gyülekezeti alkalmak családias
légkörének, a közegyházi tudat erősö
désének, valamint a jó rend követel
ményének fontosságát hangsúlyozta
az esperes.
A Keszthelyi templomot zsúfolásig
megtöltő gyülekezet ízelítőt kapott a
lelkészek LMK munkájából, az egy
házmegyei munkaágak területéről;
meghallgatta Fabiny Tamás chicagói
élménybeszámolóját; gyönyörködött a
Zalaegerszegi ökumenikus kvartett
énekszámaiban, Vajda István trombi
ta- és Győri Gábor orgona-szólójá
ban. Az egésznapos együttlétet Józsa
Márton - a 8. zsoltár alapján tartott evangélizációs igehirdetései ölelték át.
Befejezésül az egész gyülekezet úrva
csorát vett négy szolgáló lelkész kezé
ből.

„Majd ha nyugdíjas leszek, ak
kor lesz időm a gyülekezeti szolgá
latra...” - halljuk a gyakori kifo
gást. De, hogy ezzel nem kell meg
várni a nyugdíjkorhatárt, arra a
nagytarcsai gyülekezet felügyelője,
Terjánszki János az élő bizonyíték.
Egy ilyen rövidlélegzetű portréba,
alig fér bele sokrétű tevékenységé
nek puszta felsorolása. Főállásban
egy pesti építőipari vállalat műve
zetője, mellékállásban otthon vilá
gítótesteket összeszerelő részleg*
irányítója. „Harmadállásban” ko
moly munkát végez a háztájiban...
Emellett a helyi Tanács Végrehajtó
Bizottságának aktív tagja, az előző
Soltvadkert
ciklusban megyei tanácstag is volt.
A protestáns gyülekezetek közös re
S mindezek mellett ötödik esz
formációi ünnepet tartottak október
tendeje végzi .lankadatlan teherbí
31-én a református templomban.
rással a felügyelői szolgálatot, úgy,
Előadással szolgált Káposzta Lajos
hogy valóban „elöl járó”. Ki nem
„Az LVSZ szolgálata a világ lutherahagyna egyetlen egy istentisztele
nizmusa egységéért”, Kovács János
tet, bibliaórát vagy énekkari pró
református lelkész „Kálvin szerepe a
bát. Ha kell, jön betonozni vagy
hazai reformációban” és Mónus~~Dáéppen villanyt 'Szerelni. Nemcsak niel igehirdetéssel.
szervezi a munkát, hanem annak
Az ünnepet a három gyülekezet
tényleges elvégzésében is elöljár.
énekkarának szolgálata tette teljessé.
De ugyanakkor más szinten is
lehet számítani rá. Az elmúlt nyá
Zugló
ron feleségével együtt képviselte
November 9-én du. 4 órakor szeregyülekezetünket a finn testvérgyü tetvendégség lesz a gyülekezetben.
lekezet jubileumi ünnepségein. A „Segédlelkész voltam Zuglóban” cí
Eleven kapcsolatban áll egy ottani mű sorozatunkban dr. Vámos József
gyülekezeti tisztségviselővel. A le teológiai tanár végez szolgálatot ezen
velezésen túl már személyesen is az alkalmon.
többször meglátogatták egymást.
„Mellesleg” még hat unoka
Október 12-én Baranyai Tamás donagyapja, akinek házában négy ge monyi lelkész szolgált a gyülekezet
neráció él békességben. Hogy ben. A délelőtti istentiszteleten igehir
minderre hogyan telik a nap 24 detéssel, a délutáni szeretetvendégséórájából? Honnan az energia? gen a domonyi gyülekezet bemutatá
Csak az apostoli vallomás világítja sával szolgált a „Segédlelkész voltam
meg a „titokzatos”, kifogyhatatlan Zuglóban” sorozatban. Baranyai Ta
erőforrást: „Mindenre van erőm mást a domonyi gyülekezet 50 fős cso
abban, aki megerősít engem.”
portja kísérte el a vendégszolgálatra.

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Teológiai Akadémia és
a Zuglói Gyülekezet 1986. november
10-én, hétfőn, Luther Márton születés
napján du. 3 órai kezdettel
MÁRTON NAPI
MEGEMLÉKEZÉST
tart a gyülekezet imatermében
'(Lőcsei út 32.).
Dr. Muntag Andor teológiai tanár
„Luther találkozása a Bibliával” cím
mel ünnepi előadást tart. A teológiai
hallgatók énekkari számokkal és ver
sekkel szolgálnak.
Az ünnepély végén a Luther-szobornál adunk hálát Istennek a reformáció
ért, és elhelyezzük a megemlékezés vi
rágait reformátorunk szobránál.
A Zuglói Gyülekezet Elnöksége
A Teológiai Akadémia Tanári Kara
Apróhirdetés
Lakodalomban
zenekart
pótló
dzsessz orgonával szolgálatot vállal há
zaspár. Jelige: „Zeneértő”.
29 éves, elvált asszony, 8 éves kisfiú
val, szeretne megismerkedni hívő evángélikus férfival házasság céljából.
„Megbecsülés” jeligére a kiadóba.
Hibaigazítás
Lapunk 43. számának 8. oldalán
megjelent Hajnali gondolatok c. cikk
szerzőjének neve helyesen: Gyarmathy
Irén.
A rendkívüli anyagtorlódás miatt Élő
víz rovatunk e heti számunkból kima
radt. Olvasóink szíves megértését kér
jük.
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Nagyszabású központi rendezvény Hannoverben a K B K az SD I-ról
Detre János

EU R Ó PA I TA NÁCSK O ZÁS
B E IE N R O D É B A N
A Keresztyén Békekonferencia
európai és észak-amerikai konti
nentális csoportja - amelynek tag
jai a helsinki egyezményt aláíró
államokból kerülnek ki - október
20-24. között tartotta éves kon
zultációját Beienrodéban (NSZK),
a „Segítő Kéz Házában” (Haus
der helfenden Hände).
Tizennégy országból és NyugatBerlinből több, mint 30 résztvevő
volt jelen, továbbá dr. Lubomir
Mirejovsky lelkész, a Keresztyén
Békekonferencia főtitkára
(Csehszlovákia), dr. Gerhard Bassarak professzor (NDK) és HansJoachim Oeffler lelkész (NSZK),
a KBK alelnökei, valamint Chris
toph Schmauch lelkész, főtitkárhe
lyettes (USA). Egyházunk részéről
Lehel László a KBK Baráti Köré
nek titkára vett részt a tanácsko
záson.
A konzultáció témája: „A koz
mosz militarizálása - a globális
biztonság fenyegetése” volt.
A Keresztyén Békekonferenciá
nak az elmúlt évtizedekben történt
világméretűvé bővülése révén a
kontinentális csoportok működése
a KBK nagygyűlései (Keresztyén
Béke-világgyűlés) között a munka
folyamatossága
szempontjából
rendkívül fontosnak bizonyult,
így került sor a most már vége felé
közeledő Nemzetközi Békeévben
az ázsiai, afrikai, latin-amerikai és
karibi, végül a helsinki egyez
ményt aláíró államokban élő tag
egyházak és -szervezetek találko
zójára.
A megnyitó áhítatot Klaus Ge
yer lelkész (Beienrode) tartotta.
A vendéglátó Hans Iwand Alapít
vány (Hans-Iwand-Stiftung) nevé
ben Emmy Walther asszony üdvö
zölte a résztvevőket; jó munkát és
a békét segítő eredményeket kí
vánt a tanácskozásnak. Egy másik
áhitat alkalmával H. Busz wolfsburgi szuperintendens számolt be
a gyülekezetek, illetve aktív cso
portjaik békemunkájáról.
A főtéma technikai, politikai,
gazdasági, teológiai és egyházi
szempontjait hat előadás világítot
ta meg.
Az űrfegyverkezési terv techni
kai oldalát dr. Dieter Engels pro
fesszor, a hamburgi egyetem csilla
gász-professzora, a „Természettu
dósok a békéért” egyesület tagja
tárgyalta. Bebizonyította, hogy
most, az atomfegyverek első és a
műholdfegyverek második nemze
déke után az űrfegyverkezéssel
(SDI) a fegyverkezés harmadik
szakasza kezdődött el. Az SDI
megvalósításánál a fő problémát a
tervezett harci űrállomásokhoz
szükséges óriási technikai-anyagi
ráfordítások jelentik. Az ott elhe
lyezett lézerágyúk védekezésre és
támadásra egyaránt felhasználha
tók. Az SDI-től remélt 100 száza
lékos biztonság csak illúzió.
Dr. Gerhard Stuby, a brémai
egyetem nemzetközi jogi profeszszora a fenyegető űrfegyverkezés
politikai és jogi vonatkozásait is
mertette. Az Egyesült Államok és
a Szovjetunió leszerelés-diplomá
ciai felfogásából indult ki, amely
az elmúlt hét évtized során jött lét
re. Anélkül, hogy egyoldalúan a
Szovjetunió mellett foglalt volna
állást, rámutatott a szovjet állam
nak az általános és teljes leszere
lést célzó, 1917 óta tett erőfeszíté
seire. Reykjavíkról megállapította:
„A Szovjetunió nem mondhatta:
hagyjuk meg az USA-nak az űr
fegyverkezést - ez nem megy. Az
ilyen engedménnyel a Szovjetunió
elismerte volna a nemzetközi kap
csolatok farkastörvényét.”
Pityirim volokolamszki érsek,
az Orosz Ortodox Egyház képvise
lője a következő időszerű témáról
szólt: „A Szovjetunió útja és tevé
kenysége a békés egymás mellett
élés területén és az Európai Biz
tonsági és Együttműködési Konfe
rencia alapján, tekintettel az űr
fegyverkezésre”. Az 1975-ös hel
sinki záróokmányból kündulva ki
emelte a számos szovjet békekez
deményezést, egészen addig a leg
messzemenőbb javaslatig, amelyet
Gorbacsov főtitkár 1986. január
15-én közölt a világgal. Rámuta
tott az Orosz Ortodox Egyháznak
a békéért, tett erőfeszítéseire, ame

A Paulus templom Hannoverben

lyek révén a „Világűr fegyverek
nélkül” témájú konferencia - ezen
26 ország tudósai és vallási vezetői
vettek részt - rendkívül időszerű
lett, nagy jelentőséget kapott. Pi
tyirim érsek hangsúlyozta a Ke
resztyén Békekonferencia munká
ját és minden vallás elkötelezettsé
gét arra, hogy emlékeztesse az em
bereket: Isten az eget és a földet
életre, nem pedig halálra, pusztu
lásra teremtette.
Dr. Paul Schäfer (Marburg), a
„Wissenschaft und Frieden” (Tu
domány és béke) című folyóirat
főszerkesztője a tudományok nö
vekvő militarizálásáról beszélt. Al
bert Einstein megállapítása, misze
rint a hadászat megrontotta a tu
dományos gondolkodást, ma még
időszerűbb, mint 40 éve. Az SDItervnek kulcsszerepe van magas
gazdasági profitok elérésében.
A titkossági előírások pedig meg
szegik azt a parancsot, hogy a tu
dománynak nyilvánosnak kell len
nie. A természettudósok felelős
ségteljes magatartása különösen is
fontos feltétele a békemunkának.
Dr. J. Sedlak professzor, akadé
mikus, politológus (Prága) az űr
fegyverkezési program gazdasági
kihatásait elemezte, elsősorban a
harmadik világ országait érintően.
Az egybillió (ezer milliárd) összegű
csillagászati
adósságteherrel,
amely még tovább emelkedik, vég
ső soron a harmadik világ körül
belül 90 országának kell viselnie a
fegyverkezés költségeit a kamatok
és a törlesztés révén. Ez éhséget,
nélkülözést és halált jelent sok-sok
millió embernek.
Andrew Lang, a washingtoni
„Keresztyény Intézettben a politi
kai kutatások vezetője szembeállí
totta az úgynevezett „Armageddon-teológia” elemzését a túlélhe
tő és megnyerhető atomháború ta
nával. Részletesen leírta azt a világvége-hangulatot, amely széles
egyházi köröket ragadott magával
az USA-ban, és amely azt célozza,
hogy az atomháború elkerülhetet
lennek tűnjön. A hívők azonban
megmenekülnének a pusztulástól a
válság tetőpontján „elragadtatás”
és abbéli elhívásuk révén, hogy Jé
zussal együtt kormányozzák a vi
lágot, miután a nukleáris por meg
tette a magáét. Ez az egyenesen
őrületes beállítottság minden bé
kemunkát istentelennek és min
den, a békéért fáradozó nemzetkö
zi szervezetet „ördöginek” nyilvá
nít. Az, hogy befolyásos politiku
sok is vallják ezt a hamis próféciát,
még veszélyesebbé teszi a helyze
tet. A keresztyén békemunkának
úgy kell foglalkoznia az „Armageddon-teológiával”, mint halálos
tévtanítással, és azt a teológiai fel
fogást kell erősítenie és világossá
tennie, hogy az élet, és általában
Isten teremtett világának fennma
radását kell szolgálnunk.
Október 23-án A. D. Popov, a
bonni szovjet nagykövetség taná
csosa adott áttekintést a Reykja
vik utáni nemzetközi helyzetről a
Szovjetunió álláspontja szerint.
Igen pozitívan értékelte a stock
holmi európai leszerelési és biza
lomerősítő konferenciát, itt erőtel
jesen megnyilvánult a helsinki fo
lyamat dinamizmusa, amely nagy
mértékben hozzájárult a bizalom
építéséhez. Reykjavik a közbejött
akadályok ellenére is pyitva hagy
ta a világméretű leszerelés lehető
ségeit es távlatait, az újfajta politi
kai gondolkodásnak erőteljes ösz
tönzést adott. „Bár a helyzet bo
nyolult, Reykjavik mégis jel ma
rad” - mondotta.

Van-e magyar evangélikus teológia?

A beienrodei tanácskozás azt
mutatja, hogy fontos és ígéretes a
helsinki egyezményt aláíró álla
mokban a KBK tagegyházai és
regionális csoportjai között a cse
re és az együttműködés elmélyíté
se. A határokat átlépő jobb köl
csönös tájékoztatás a béke erői
nek bátorítását, hatásuk elmélyí
tését és nagy feladataik megvaló
sítását szolgálja, tekintet nélkül a
szervezeti, szellemi-lelki eltérések
re. Fontos a KBK számára, hogy
a teológiai erőfeszítések lépést
tartsanak a politikai fejlemények
kel és békés alakításukhoz is hoz
zájáruljanak.
Az egyes tagegyházak és -szer
vezetek képviselői beszámoltak a
területükön folyó munkáról. Kü
lönbözőképpen kifejezésre jutott,
hogy Isten munkája a mi cselekvé
sünket is megköveteli: mivel Isten
békét akar, mi is hozzájárulhatunk
a béke megteremtéséhez.
Minden résztvevő egyetértett
abban, hogy az Európai Biztonsá
gi és Együttműködési konferencia
keretében megkezdett munkát
folytatni kell. Köszönettel elfo
gadták a meghívást, hogy a KBK
jövő évi európai biztonsági és
együttműködési
konzultációját
Antwerpenben (Belgium), 1987.
október 11-15. között tartsák.
Ezen az egyházi békemunka teoló
giai és ideológiai szempontjait fog
ják vizsgálni, amelytől lényeges
hozzájárulást remélnek a nyilvá
nosság számára a korunk békefo
lyamatának még útjában álló je
lentős akadályok leküzdéséhez.
A résztvevők 1986. október
24-én Hannoverben, az ENSZ
Nemzetközi Békeéve alkalmából
tartott központi rendezvényen vet
tek részt.
A központi rendezvényen dr.
Tóth Károly református püspök, a
KBK elnöke válaszolt a sajtó kép
viselőinek kérdéseire.
A nap során a résztvevőket fo
gadáson köszöntötte Herbert
Schifialstieg Hannover város fő
polgármestere, aki városának bé
keelkötelezettségéről szólt köszön
tésében.
A Pál templom adott otthont
annak a békedemonstrációnak
melynek során a résztvevők gyüle
kezetek, békemozgalmak aktivis
táival találkozhattak. A pódium
beszélgetésen többek között részt
vett Walter Kneck bonni profeszszor, Jngrid Lehmann az ENSZ
tájékoztatási irodájának vezetője
New Yorkból, Hermann Barth
szuperintendens, valamint egy nicaraguai egyházi delegáció.
A KBK hannoveri zárórendez
vénye, a pódiumbeszélgetés is
megerősítette azt a felismerést,
hogy a keresztyének béke iránti
elkötelezettségének ma különösen
is nagy a fontossága.

Megkérdeztek, és a válaszom ez:
van! Természetesen ez az én vála
szom! Sőt azt látnám bajnak, ha
nem lenne...
. Ezt a választ nem szeretném sen
kire ráerőltetni. Annak nem lenne
semmi értelme. Csupán azért írom
le gondolataimat, hogy együtt gon
dolkodjam azzal, aki olvassa íráso
mat.
A kérdés akkor válik izgalmassá,
amikor olyan választ is adhatunk
a kérdésre: nincs magyar evangéli
kus teológia! De ezt így kijelenteni
- az utóbbi 4 évtizedet figyelmen
kívül hagyva - sok tévedés forrása
ma.
Induljunk ki abból: mi a teológia
feladata? Miért van teológiai gon
dolkodás? Mit csinálnak a teológu
sok? - Az élő egyház egyik fontos
életjele az, hogy folyik a teológiai
munka. Ennek célja és értelme az,
hogy világos és határozott útbaiga
zításokat adjon. Segítségre legyen
abban, hogy az egyház tagjai, ige
hirdetői az egyház élő tagjaiként
éljenek és szolgáljanak. Az ilyen
teológiai munka nem íróasztal mel
lett születik, elvonultan a világtól.
Az élő egyház teológiája az úton
lévők teológiája!
Tekintsünk vissza hazai evangé
likus egyházunk 4 évszázados múlt
jára. A magyar reformátorok a 16.

M egjelent a
L E L K IP Á S Z T O R
különkiadása
Az albertirsai Országos Diakóniai
Konferencián, 1985 szeptemberé
ben elhangzott három előadást
tartalmazza.
Intézményes Diakóniánk
(Dr. Káldy Zoltán)
Gyülekezeti Diakóniánk
(Dr. Nagy Gyula)
Az alkoholizmus illeni evangé
likus szolgálat (Balicza Iván).
Az olvasó előtt feltárul ennek a
hatalmas szolgálati területnek
minden öröme és gondja, terhe és
szépsége.
A diakóniai konferencia résztve
vőinek egyértelmű kívánsága volt,
hogy ezek az előadások hozzáfér
hetők legyenek a diakónia minden
munkása és egész egyházunk szá
mára, hogy ébresszék és erősítsék
a felelősséget bennünk a krisztusi
szeretet aktív, sokoldalú szolgála
ta iránt, életünk minden területén.

Megvásárolható!
Megrendelhető a Sajtóosztályon,
IS Ft-os áron.

Nyitány
Amikor a karmester feláll a
dobogóra és beinti az opera
nyitányának első ütemeit, min
denki tudja, hogy megkezdő
dött az előadás. Ez pedig a kar
mestertől kezdve a zenekari ta
gokon és a szereplőkön át egé
szen a nézőkig komoly kon
centrálást és figyelmet igényel.
A történelmi eseményekről
rendszerint csak utólag szokott
kiderülni korszakalkotó jelen
tőségük. Amikor 69 évvel ez
előtt Szentpétervárott az Auró
ra cirkáló ágyúlövéseire megin
dult a Téli Palota ostroma, ta
lán senki sem gondolt arra,
hogy ezek az ágyúlövések új
korszak nyitányát indítják el.
A „karmester” talán remény
kedett ebben, de a katonák
csak arra gondoltak, hogy szá
mukra már elég volt a rájuk
kényszerített háború szenvedé
seiből és az élet nyomorúságá
ból, s valami szebbért, jobbért
indultak küzdelembe.
A további események mutat
ták meg, hogy mégis csak új
korszak nyitányát jelentették
azok az ágyúlövések. Hiszen
először sikerült a történelem

folyamán, hogy egy ország
munkásai és parasztjai győzel
mesen kezükbe vehették saját
sorsuk irányítását. Ezzel pedig
reménységet ébresztettek szerte
a világon mindazokban, akik
nek szívében ott élt a vágy és
reménység, hogy egyszer majd
ők is a saját sorsuk irányítói
lehetnek, azóta az is nyilván
valóvá lett, hogy ez a folyamat
más országokban is lehetséges.
A 69 évvel ezelőtt elkezdő
dött előadás azonban még nem
ért vége(. Még sok helyen csak
reménység mindez, ami föl
dünk egy részén már megvaló
sult. Ahol pedig már megvan
annak lehetősége, hogy a népek
saját maguk irányítsák sorsu
kat, ott is sok keserves bukta
tóval kell megtanulni és megta
lálni a lehető legjobb utat. Ez
pedig valóban nagy koncentrá
lást és figyelmet igényel. Az
Auróra cirkáló ágyúlövései
azonban ma is arra biztatnak,
hogy a lelkes nyitány után van
reménység a sikeres folyta
tásra.
Dr. Selmeczi János

és 17. században sajátosan magyar
teológiát műveltek. Nemcsak a re
formáció igazságait ismerték jól,
hanem úgy forgatták Bibliájukat,
hogy abban saját népük, saját ko
ruk kérdéseire találták meg az Isten
útbaigazító válaszát! Bár ma - viszszanézve - hajlamosak vagyunk ar
ra, hogy ezt a kort az akkori Euró
pa helyzetébe belesimulva értékel
jük és a sablonos képlettel intézzük
el: reformáció - ellenreformáció
időszaka. A magyarság helyzete
éppen ezekben a századokban igen
összetett hatásoknak volt kitéve.
S a magyar reformátorok ezt vilá
gosan látták és így szólaltatták meg
a Szentírás üzenetét! Ezen az a
megállapítás sem változtat, hogy
inkább az ortodoxia merev jellege
érvényesült az akkori magyar teo
lógiában, mint az élő és igazi reformátori teológia a taaga dinamiz
musával. Mégis sok olyan igazság
maradt fenn ebből az időből, mely
reformátori és evangéliumi volt.
Mai felgyorsult időnkben, a szo
cialista társadalomban élő egyház
számára fontos a teológiai munka.
Nem elég azonban a múlt hagyo
mánya, az elődök példája.
A félrehúzódás, elvonulás azt
eredményezi ma, hogy kullogás, lekésés következett be. Ránk Isten
olyan feladatot, üzenetet, erőt bí
zott az evangéliumban, amelynek
aktuálissá tétele a teológiai munká
ban valósul meg! A saját kérdé
seink megoldásáért magunknak
kell megküzdenünk. Nem vehe
tünk át a külföldi teológiai mun
kákból kész feleleteket és megoldá
sokat. Segítséget kaphatunk.
A kérdések tisztábban látásához,
szélesebb látókörhöz segíthetnek.
Útmutatást is adhatnak. Ösztö
nözhetnek is a magunk munkájá
ban. De nem felelhetnek helyet
tünk azokra a kérdésekre, amiket
mi kaptunk fel! Ezért komoly mun
ka ez. Tusakodás. Erőfeszítés. Sok
beszélgetés. Isten vezetését, paran
csát, útmutatását elfogadni csak
így lehet életünk és szolgálatunk
számára. Ezért mélyedtünk és mélyedünk el Isten igéjében. Minden
döntés, minden kérdés végiggon
dolásában az Ige a kiindulásunk!
Diakóniai teológiánk így vált egyházunk történelmében talán az
első - olyan teológiává, mi itt szüle
tett közöttünk. Résztvevői lehet
tünk kimunkálásának és továbbmunkálásának. A felszabadulás
után kezdődött meg egyházunkban
helyzetünk reális felmérése mdlett
Isten igéjén alapuló hazai teológiai
eszmélődés. Két tévút kínálkozik
az ilyen munkánál. Az egyik olyan
teológia kialakítása, amiben az
evangéliumot magunkhoz igyek
szünk szabni. Tehát a tipikusan
szituáció-teológia. De ezt kezdettől
fogva hamis teológiának láttuk.
A másik oldaltól is elhatárolta ma
gát magyar egyházunk teológiai
gondolkodása: „Meddőnek tar
tunk minden olyan teológiát,
amely nem fordítja oda teljes figyel
mét egyházunk, népünk és vilá
gunk mai kérdései felé” (Prőhle
Károly)
Tudjuk azt is, hogy sohasem vol
tak eddig magyar teológiai „isko

lák”. Tájékozódásunk fő iránya a
német teológia volt. De - különö
sen a két világháború között - a
skandináv, a finn, angol-szász,
francia és svájci teológia is éreztette
hatását. Ezeknek az irányzatoknak
önálló vezető szellemei is voltak,
akiknek a neve teológiájukkal öszsze is kapcsolódott. Az is világos,
hogy ezek a teológiák mire hoz
zánk értek és elterjedtek, már hoszszabb idő is eltelt. S amikor egy-egy
teológia kezdett nálunk meggyöke
rezni, akkor ott, ahol létrejött, egé
szen más volt a helyzet teológiai
megítélése. S ez a fáziskésés az
utóbbi 4 évtizedben lekésést jelen
tett volna a válaszadásról, s küllőgás lett volna a problémák után.
Azóta is így van. A mai teológiákra
is vonatkozik ez.
Szerencsésnek mondhatjuk ma
gunkat, hogy van egyházunknak
saját teológiája: a diakóniai teoló
gia. De az utóbbi esztendők még
alaposabb, elmélyültebb szentírástanulmányozásra és teológia
művelésre kell, hogy indítsanak
bennünket egyházunkban! A felü
letes teologizálás mennyi veszélyt
hordoz magában! Ha valaki úgy
kezeli a diakóniai teológiát, hogy
a fő kérdést már megoldottuk Isten
igéje segítségével, s akkor a részkér
dések megoldásánál már eltekint
hetünk Isten igéjének újra- és újra
való tanulmányozásától, az na
gyon hamis úton jár! Csak a Szent
írás alapos tanulmányozásakor
hallgathatjuk Isten útbaigazító vá
laszát a bennünket érintő kérdé
sekre. Ha ezt nem tesszük, akkor
szavunk üres frázis, munkánk pe
dig semmitérő praktizálás lesz a
teológia jegyében!
Továbbra is fontos és iránymu
tató Luther teológiája! Arra azon
ban ügyelnünk kell, nehogy Luther
személyére essék a hangsúly!
Luther ugyanis az evangéliumnak
volt páratlan tolmácsolója - bár a
16. században élt, de korát messze
lekörözve tette ezt!
Mi fér bele teológiánkba? Min
den, ami Isten igéjének mély tanul
mányozása szűrőjén át segíti szol
gálatunkat gyülekezetünkben, tár
sadalmunkban, mai világunkban!
Ez gazdagítja az igehirdetést és te
szi elevenné a gyülekezetek életét.
Az útmutatást mindenkor a püspö
kök és a teológiai tanárok adják,
de a teológiai munkábáh - hiszen
egész egyházunk teológiájáról van
szó - nem csak ők kötelezettek dol
gozni. Mindenki, aki egyházunk
nevében bármit is tesz, teológiánk
kal kerül - így vagy úgy - kapcso
latba. így jellemzi egyházunk mai
életét a teológia és a gyakorlat di
namikus összhangja.
Teológiánk tehát az úton lévők
teológiája. A miénk. Munkáljuk
tovább, egyre inkább elmélyedve
az evangéliumban és benne élve
társadalmunkban! így kevesebb
lesz teológiánkban az olyan elem,
amit valahonnan kritikátlanul át
vettünk és beletettünk. Nemcsak
hogy nem gazdagítottuk ezzel, ha
nem még alapot is kaptak azok,
akik más teológiát is szeretnének,
- hogy igazukat érezzék és hangot
adjanak ennek.

TESTVERG YULEK EZETEK
(Folytatás az I. oldalról)
kezetek részére. Különösen nyo
matékkai szólt arról, hogy „ho
gyan tovább”. Az ízes magyar
nyelven elmondott előadást élénk
hozzászólások és megbeszélés kö
vette.
Az összejövetelen jelentették be,
hogy a munka rendkívüli kiszélese
dése és Koren Emil legutóbbi be
tegsége miatt megosztották a fel
adatokat: mellette Baranyai Ta
más, Kosa László és Szentpéteri
Péter részvételével bizottság vette
át a munka irányítását és összege
zését. Ők jelentést is teijesztettek
elő, amelyből a résztvevők áttekin
tést kaptak az immár több mint

harmincra duzzadt testvérgyülekezet-pár végzett munkájáról s arról
az örvendetes tényről, hogy a köl
csönös látogatások során több
mint ezer magyar gyülekezeti tag
járt Suomiban, s ez nem hogy
csökkenne, de állandóan nő. Ez a
tény feladatokat, de felelősséget is
egyaránt ró a szervező gyülekeze
tekre és a résztvevőkre egyaránt.
De a feladatok is, a felelősség is
ízes gyümölcsöket terem. Kedves
vendége volt az együttlétnek Ulla
Kontio finn asszony is, aki egyik
legbuzgóbb cselekvője a kapcsola
toknak - talán szabad így monda
ni: mindkét hazában.
K.
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Válaszolunk gyermekeknek
- Miért nem vasárnap van a
reform áció ünnepe?

m ondani, hogy m i a különbség
a két egyház között?

Reformáció ünnepe mindig
október 31-én van, mert 1517.
október 31-én szögezte ki dr.
Luther Márton( a wittenbergi
vártemplom kapujára a híressé
lett 95 tételt. Október 31-ike így
akármilyen napra esik, szá
munkra ünnepnap. De így van
ez minden családi és társadal
mi ünnepnappal is.

Valóban nem könnyű erre
felelni, mert nincsenek olyan lé
nyeges
különbségek,
mint
evangélikusok és a katolikusok
között. Luther Márton előbb
kezdte meg reformátori tanítá
sát Ném etországban, mint Kál
vin Já n o s Svájcban. Luther ta 
nításai is előbb jutottak el ma
gyar földre, akik ezt elfogadták,
azok lettek az evangélikusok.
Kálvin Já n o s némely kérdés
ben m ást tanított, mint Luther,
s amikor ezek a tanítások elér
keztek hazánkba, sok követője
akadt ennek is. - De e különb
ségek nem döntőek, nem lé
nyegesek. íme néhány: a refor
m átus templom egyszerűbb,
mint az evangélikus, nincs ben
ne oltár vagy oltárkép; nincs
olyan liturgia sem, mint nálunk;
az im ádságot mindig felállva
mondják és hallgatják; az úr
vacsoránál a reformátusok ke
nyeret esznek és nem ostyát.
Az úrvacsorával kapcsolatban
lényegesebb különbség is van,
de ezzel később foglalkozunk.
- A két egyházat egyébként
testvér-egyházaknak is nevez
zük.
- Miért van szó Luther M ár

- M i t jelent az, hogy „Erős

v vár a mi Istenünk"? Hogyan
lehet Istenről azt
hogy „erős vár"?

mondani,

Ez az éneksor, amely egyút
tal egyházunk köszöntő, üd
vözlő szavait is jelenti, arra
utal, hogy akik valóban hisz
nek Istenben, azok mindig,
mindenütt az ö védettségében,
oltalmában tudják és érzik ma
gukat, védve vannak minden
ártalomtól. Ha bármi éri is őket,
nem árthat nekik, Istentől el
nem szakíthatja. Az „erős vár”
így annak a megjelölése h a
sonlat formájában, amit a hit
jelent a hívő embernek.
- „Én nagyon szeretek ver
seket olvasni. Nem tudom, a
híres magyar költők között vol
tak-e evangélikus vallásúak?

Igen, voltak és vannak. Mint
például Balassi Bálint, Berzse
nyi Dániel, Petőfi Sándor, Gyóni Géza. A ma élők közül pl.
Weöres Sándor, Jánossy Ist
ván, Túrmezei Erzsébet. Utób
binak ham arosan új verseskö
tete jelenik meg Sajtóosztá
lyunknál. Az ő verseit igen sze
retik gyülekezeteinkben és sza
valják istentiszteleti és biblia
órai alkalmakon.
- Anyukám református, apu
kám evangélikus. Kérdeztem
m ár tőlük, de nem tudták meg

tonról az iskolai történelemkönyvekben is?

Amiket Luther Márton Né
m etországban az egyházban
cselekedett, an n ak világra
szóló következményei lettek
mindenütt. A reformáció nagy
mértékben hozzájárult a népek
és nemzetek szabadságához,
kulturális, politikai, gazdasági
fejlődésükhöz. Ezért Luther
Mártont az egyházunkon kívül
is igen sokan nagyra értékelik
éS tisztelik.
Győr Sándor

Hinni akarsz Jézusban? Tégy Érte valamit. Kétkedő korunkban
nincs más Hozzá vezető út. A z ember nem tehet semmit az Úr iránti
szerétéiből anélkül, hogy ne érezné: egy élő Úr kedvéért tette. Es
ha csak a legcsekélyebbet teszed meg egy emberrel Ő érette, m iköz
ben telkedben az O nevét emlegeted, és ezzel kényszerited magad
a szeretelre, hogy egy darab kenyérrel, egy ital Vízzel vagy egy
ruhával segítséget nyújts, ha megteszed ama csekélységet, amelyre
O áldását ígérte, mintha Vele tetted volna meg, akkor meglátod,
hogy valóban Vele tetted meg, mert élőként közeledik hozzád.

Versenyfutás az idővel
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A
VASÁRNAP
IGÉJE

Az Európai Ökumenikus
Ifjúsági Tanács
nagygyűlése

lTim 6,12-16

ELHÍVATTÁL A Z ÖRÖK ÉLETRE!
Sokszor nagyon érzékenyek vagyunk az emberi méltóságunkat
érintő kérdésekre. Még olyan emberek is, akik nem sokba veszik az
általános erkölcsi normákat, erre a szóra „felélénkülnek” és netán
még büszkévé is válnak nagy hirtelen saját emberi méltóságukra.
Jó dolog, hogy a bűn ellenére is beszélhetünk emberi méltóságról.
Erről nem is szabad lemondani, mert akkor emberi mivoltunkról
mondanánk le. Nem mindegy azonban, hogy milyen megítélés és
értékrendek alapján döntünk saját magunk és embertársaink élete
felől!
Ez az ige az emberi méltóság olyan sugarára és jutalmára hívja fel
a figyelmet, amely már nem az ember öntörvényű megítélésének
eredménye.
Első pillanatra szinte katonásan csengenek Pál apostol szavai,
hiszen harcba hiv. Lehet tehát a harc is az emberi méltóság egyik
eleme? Hiszen egész törekvésünk háborúellenes, békét munkáló!
Csakhogy itt nem másokat pusztító harcról van szó, hanem a hitnek
nemes harcáról. Az pedig igenis emberi méltóságunk legmagasabb
fokára emel bennünket, hogy Isten nem akar bennünket élettelen
bábuként kezelni, hanem megbíz bennünket olyan cselekedettel, szol
gálattal, amely a legnagyobb erő kifejtésére ösztönöz. Mert a hit
harcát megharcolni óriási erőkifejtést, „talpig embert” igényel.
Milyennek kell lennie a harcosnak, küzdőnek, aki el akaija nyerni
a díjat? Amelyért fut, az örök élet, tehát hitének célja és gyümölcse.
Testben és lélekben egyaránt felkészülve lehet csak küzdeni! A test
felkészülését azonban nem feltétlenül a tökéletes egészség jelenti.
Hanem a tisztaságot, állhatatosságot, önuralmat, a kereszt hordozá
sát. „Tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, feddhetetlenül” mondja Pál. A lélek felkészülésének pedig nagyon fontos része az
apostol szerint a türelem: „...a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenésé
ig”! Micsoda erő kell a bizonytalan időpontig tartó türelemhez! Hi
szen a megjelenés órája még nincs itt.
Timóteus számára elhangzott Isten hívása és ő kész volt világos
választ adni. Testi és lelki hitvallással egyaránt. Istennek válaszol
nunk kell újra és újra, s ezeket a válaszokat meg kell ismételnünk
emberek előtt is! Jézus példájából és áldozatából kell ehhez erőt
merítenünk. Ő teljes engedelmességet tanúsított. A mi engedelmessé
günk Isten törvénye iránt az Úr Jézus Krisztus színe előtt is zajlik, aki
jelenvaló számunkra. Timóteus nem csak a megfeszíttetettet hirdeti,
hanem a feltámadottat is. Látja a dicsőséget és Jézust Isten jobbján.
A jövő felséges ígérete új erőt ad számára. Hitvallásának megélésére,
annak örömmel való tanúskodására, az élet kérdéseinek hitből faka
dó megválaszolására.
Magunknak is fel kell tennünk a kérdést: Mi az a „hitvallás” amely
szerint élek és küzdők? Vagy nincs ilyen a számomra? Tudok-e nemes
célokért küzdeni, terhet vállalni? Vagy feladom? Engedem, hogy
magába szívjon az önzés, a közömbösség, életuntság, erőtlenség,
rendezetlen élet, bűnök, káros szenvedélyek stb. mocsara? Milyen
választ jelent az életem az embereknek? Testi-lelki értelemben egy
aránt? Féljem, feleségem, gyermekeim, az emberi közösség, az egyház
és a társadalom felém irányuló kérdéseire?
Timóteus sok tanú előtt tett szép hitvallást. Ez kötelez is, hiszen
életünk mások előtt zajlik. Még az ún. „magánéleti szféra” sem
hermetikusan zárt történés'. Családom, gyermekeim életében játszó
dik, s ez a „belső ügy” hat külső megnyilvánulásokban is!
Ha némely fának a földben lévő gyökérzetét kivetítjük, annak
alakja, formája szinte teljesen megegyezik a föld feletti lombozattal.
A láthatatlan győkérzet és a látható lombozat, gyümölcsök elválaszt
hatatlan funkcionális egységben élnek. Ha egyik vagy másik, akár a
lomb vagy a gyökérzet hiányzik, megsérül, megbetegszik, akkor ve
szélybe kerül az élet.
A hit harcára, az örök életre elhívásunkban kapott emberi méltósá
gunk számára is így funkcionálnak a látható és láthatatlan összetevők
s egykor majd a győztes harcos előtt feltárul a soha nem látott világ,
az Isten örökkévaló dicsőségének világa.
Ezért hát magasztaljuk és dicsőítsük az egyedül halhatatlan Istent.
Szabó Vilmos Béla

IM Á D K O Z Z U N K
I s te n ü n k , m e n n y e i A ty á n k ! M e g s z ó líto ttá l é s e lh ív tá l b e n n ü n k e t ö r ö k o r s z á g o d b a !
A d d m e g n e k ü n k a h itn e k e re jé t a h o z z á d v e z e tő ú to n , h o g y b á tr a n k ü z d jü n k , e l
n e e s s ü n k , s e g é sz é le tü n k h itv a llá s le g y e n a T e s z e n t F ia d a J é z u s K r is z tu s á lta l!

Schweitzer Albert
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KÁLVIN JÁNOS:

Az eleve elrendelésről
Világi kiadó, az Európa jelentet
te meg zsebkönyv sorozatában a
nagy reformátor Institúciójának
(az eredeti kiadás 450. évforduló
jára) azon szemelvényeit, amelyek
a kettős predestinációról, az eleve
elrendelésről szólnak.
A kérdés és a róla folytatott vita
szinte oly régi, mint maga a keresztyénség. Pál apostol, és nyomában
Augustinus hirdetik, hogy nem a
mi cselekedeteink, hanem egyedül
Krisztus áldozata üdvözít minket;
hogy magunktól képtelenek va
gyunk a jóra, megtérésünk Isten
kegyelmi ajándéka, csupán a hit és
a kegyelem elfogadása múlik raj
tunk. (A cselekedetek aztán már a
hit függvényei, mert a hit gyümöl
cse a jó cselekedet, mintegy hála a
kegyelemért, de nem érdemszerző.)
Ezzel szemben Pelagius ír szerzetes
(III. sz.) teljes döntési szabadságot
tulajdonit az embernek, mert sze
rinte enélkül oda lenne az erkölcsi
felelősség és Isten igazsága.
Ugyanezt állítja Erasmus is Lu
therrel folytatott hires vitájában
(Diatribe), melynek során Luther
válasza (De servo arbitrio, A szol
gai akaratról) leszögezi, hogy az
emberi akarat a bűn szolgaságá

ban csakis a rosszra kész - már ami
az Istenhez fűződő kapcsolatot il
leti -, a világi dolgokban az ember
szabad.
Míg a római egyház „semipelagianus” (félig Pelagiust követő)
álláspontra helyezkedett, a refor
mátorok általában hajlottak az el
rendelés, illetve a „kegyelemtan”
elfogadására (mely szerint Isten
annak kegyelmez, akinek akar, az
ember erre semmiképp sem szol
gálhat rá). E tanításban legmeszszebb Kálvin ment, nyomában az
ortodox kálvinistákkal, akik már
Adám bűnbeesését is eleve elrendeltnek gondolták, mondván,
hogy Isten mindenhatóságának
megkérdőjelezése azt feltételezni,
hogy nem tudott volna mindenről
előre.
Ám az emberi logika véges. És
óhatatlanul eljut odáig, hogy meg
hajoljon Isten titka előtt, hiszen
Krisztus mindenkiért hozott áldo
zata és az eleve kiválasztás gondo
lata ütközik. Bár a modem tudo
mány szinte igazolni látszik az el
rendelés tanát, amikor tanúi va
gyunk annak, hogy a gyermekkori
hatások, a nevelés és maga az
öröklött alkat is mennyire megha

tározzák egy ember erkölcsiségét.
Ugyanakkor mégis rokonszenve
sebb a formailag egyik felekezethez sem tartozó keresztyén miszti
kus, Simone Weil nézete: Isten
mindenható, de minket úgy enged
a világba, hogy lemond szuvereni
tásáról; és átengedi nekünk a min
ket illető döntéseket.
A könyvecske utószavával
(szerzője: Kónya István) viszont
valóban kedvünk kél vitatkozni,
mert bár kétségtelen tény, hogy a
reformáció elősegítette a polgáro
sodást, annak mintegy szellemi
útegyengetöje, majd serkentője
lett; hogy magát a munka becsüle
tét is a protestantizmus írta az
agyakba és a szivekbe: ám még
sem lehet tanításait olyan kapta
fáknak használni, melyekre a pol
gári eszmék egy az egyben ráhúz
hatok lennének. Mint például:
„Kálvin predestinációs tana an
nak a ténynek volt vallási kifeje
zése, hogy a konkurencia világá
ban a siker vagy a kudarc nem
egy ember tevékenységétől vagy
ügyességétől függ, hanem a szá
mára ellenőrizhetetlen körülmé
nyektől. Nem attól függ, aki akar
ja, nem is attól, aki fut, hanem az

ismeretlen felsőbb gazdasági ha
talmak könyörületétől.”
Máshol pedig azt mondja: Kál
vin „az üdvözülés kérdését átutalta
a túlvilág szférájába...”, és ezzel
elkezdte a földi világ és a túlvilág
szétválasztását. De hát bajosan te
hette volna ezt Kálvin, mivel üdvö
zülés és evilágiság mindig is két
külön szférát jelentett; (az emberi
döntés szabadsága szempontjából
már Luther éles határvonalat hú
zott a kettő között); de e kettő
különbözőségének ismeretében a
legnagyobb erőfeszítéssel sem húz
hatjuk a gazdasági élet kaptafájára
az üdvösségről szóló tanítást!
Az Utószó egy másik állítása
szerint Isten és ember között a val
lásban „úr és szolga viszony fe
szül”, holott jól tudjuk, szülő és
gyermek viszonyáról van szó, s a
kettő korántsem ugyanaz.
Krisztus meghalt mindannyiun
kért: ez a kérdés lényege, ha az ő
áldozatát hitben elfogadjuk, akkor
az övéi, az ő megmentettjei va
gyunk. A kegyelem részesei.
A többi spekuláció: hiábavaló
erőlködés, hogy a titkok zárját föltörjük. (1986. Európa Kiadó)
Bozóky Éva

Nem könnyű válaszolni arra a
kérdésre, hogy a keresztyének, kü
lönösen is a a fiatalok mit tegyenek
a háború ellen, a békéért. Szívesen
idézzük az Ószövetségből a béké
ről szóló szakaszokat (például Ézs
2,1-5). Ugyanakkor, ha egészében
akaijuk látni, tudnunk kell, hogy
nemcsak ezek vannak, hanem a
szent és igazságos háború (például
az izraeliek honfoglalásának törté
nete) is szorosan hozzátartozik az
ószövetségi hagyományhoz. Az
Újszövetségben viszont Jézus és az
apostolok tanítása közelebbi eliga
zítást ad, például a Hegyi Beszéd,

vagy Rm 12. Idealistának lehet
mondani, de a mai korban különö
sen is nyilvánvaló, hogy egyedül
Őt lehet realistának tartanunk.
Ezeket mondotta többek között
Paul Oestreicher (Anglia), a coventry-i székesegyház kanonoka, a
Brit Egyházak Tanácsának volt
főtitkára abban a két biblia-tanul
mányban, amelyet az Ó- és az Új
szövetség béke-értelmezéséről tar
tott.
Kürti László református püs
pök (Miskolc) „Fegyver nélküli
világot a jövő nemzedékeknek”
címmel tartott előadást. Hangsú
lyozta, hogy az atomkorban nem
lehetséges „igazságos” háború, hi
szen az emberiség teljes pusztulá
sával járna. Ugyanezért nem iga
zolható az űrfegyverkezés sem.
A fegyverkezés megszüntetése
azonban csak az első lépés, mert
ahhoz, hogy igazán béke legyen a
népek között, a felszabaduló erő
forrásokat valóban az elmaradott
országok fejlesztésére kell fordíta
nunk. Kifejezte azt a meggyőződé
sét, hogy az egyházaknak nagyon
kell figyelniük a béke korszakáról
Ézs 2-ben leírtakra. - Az előadá
sok élénk eszmecserékre ösztönöz
ték a mintegy 20 európai ország
ból érkezett körülbelül 100 részt
vevőt. Érezhető volt, hogy a nagy
gyűlés témája: „Versenyfutás az
idővel”, amelyet a Nemzetközi Bé
keévre tekintettel választottunk,
mindannyiunk ügye. Ezt fejezte ki
a téma felirata mellé rajzolt ho
mokóra, amelyben fölül már egész
kevés van. Ezzel a meggyőződéssel
voltunk együtt október 12-18. kö
zött a Karcaghoz tartozó Berek
fürdőn, a Tiszántúli Református

Egyházkerület otthonában, a
Megbékélés Házában. A Magyarországi Egyházak ökumenikus
Tanácsának tagegyházait 6 fős de
legáció képviselte, ezenkívül a
mindennapi feladatok ellátására
stewardokat (segítőket) is küldtek.
A magyarországi egyházak életé
ről dr. Görög Tibor főtikár tartott
beszámolót.
A megnyitó istentiszteletet és a
reggeli áhítatokat a magyar részt
vevők tartották. A vasárnap esti
megnyitón Brebovszkyné Pintér
Márta lelkészi munkatárs hirdetett
igét Jnl4,27 alapján: Mit is jelent,

az a békesség, amelyet Jézus ad
nekünk, illetve az a „sálóm”,
amelyről az Ószövetség beszél? Az
Istennel történt szakítás megszün
tetését, a kapcsolat helyreállítását,
harmóniát vele, önmagunk megta
gadása árán is. - Különösen emlé
kezetes marad az októbss Jífci,csü
törtök esti „rendhagyó” istentisz
telet, amikor énekelve, gyertyával
a kézben mentünk a templomba, a
menet élén pedig a kereszt.
A templomban pedig mindannyi
an a békéért imádkoztunk, virrasztottunk.
A részvevők kirándulást tettek a
Hortobágyra, és megtekintették
Debrecen nevezetességeit. A Re
formátus Kollégiumban az Öku
menikus Tanács adott fogadást a
nagygyűlés résztvevőinek, amelyen
ott voltak az Állami Egyházügyi
Hivatal képviselői is. Kürti László
püspök, mint az ökumenikus Ta
nács alelnöke üdvözölte a megje
lenteket. Az alkalmat a Kollégiumi
Kántus éneke is igen emlékezetessé
tette.
Nem könnyű válaszolni arra a
kérdésre, hogy keresztyének, külö
nösen is a fiatalok mit tegyenek a
háború ellen, a békéért, amikor
versenyt futnak az idővel. De hogy
mégis könnyebb legyen, a résztve
vők elfogadták az egyik munka
csoportjavaslatát: mindazok, akik
valamilyen formában résztvesznek
az Európai ökumenikus Ifjúsági
Tanács munkájában, december 24én, karácsony este mindannyian
kérjék a Békesség Fejedelmét imádkozzanak a békéért. Hadd
kérje ezt minden olvasótól e beszá
moló írója is!
Szentpétery Péter

E vangélikus
É tÉ M É le t
O RSZÁG O S
E V A N G É L IK U S
H E T IL A P

Württemberg látogatás egy NSZK-beli
evangélikus egyházban
Október 15-20. között dr. Nagy Gyu
la püspök feleségével látogatást tett
dr. Hans von Keler püspök meghívásá
ra a Württemberg! Evangélikus Egy
házban. Ez a látogatás fontos állomás
volt a két evangélikus testvéregyház
közötti kapcsolatok elmélyítésében.

Hogyan került sor Püspök úr hiva
talos útjára?
A budapesti evangélikus világ
gyűlés után, 1984 őszén Lohse és
Stoll vezető püspökök meghívásá
ra kéthetes körúton voltam a Né
met Szövetségi Köztársaság evan
gélikus egyházaiban. Akkor az idő
rövidsége miatt nem tudtam eljutni
a Württembergi Evangélikus Egy
házba. Dr. Hans von Keler tarto
mányi püspök, akinek családját
rokoni szálak és a származása kö
tik hazánkhoz, és aki a világgyűlés
alatt megszerette országunkat és
egyházunkat, ismételten hívott
egyháza meglátogatására. Ebből kétéves késéssel - egy négynapos
út lett, az egyházi élet itthoni sok
föladata miatt. Mégis nagy öröm
volt, hogy végre sor kerülhetett er
re a találkozásra a württembergi
testvéregyház vezetőivel és legfon
tosabb intézményeivel.
Kérjük, mondjon közelebbit lapunk
olvasóinak erről a számunkra kevés
bé ismert „tartományi egyházról"!
Az evangélikus és református
egyházak a Német Szövetségi
Köztársaságban egy nagy, 27 mil
lió hivőt számláló egyházszövet
ségben élnek (Evangelische Kirche

I
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Stuttgart, Württemberg fővárosa

Dr. Nagy Gyula
püspök
Ausztriában
Október 29-én Eisenstadban, Burgenland tartomány
fővárosában tett rövid láto
gatást dr. Nagy Gyula püs
pök a burgenlandi szuperin
tendensnél dr. G. Reingrabnemél.
A megbeszélés során szó
ba került a jövő évi burgenlandi-nyugatmagyarországi
teológiai konferencia, amely
Sopronban kerül megrende
zésre, és a további tervek a
két testvéregyház közötti
együttműködésre.
A burgenlandi gyülekeze
tek megdöbbenéssel értesül
tek a soproni templomot ért
súlyos kárról és segíteni kí
vánnak a károk helyreállítá
sában.

in Deutschland). A tartományi
egyházak közül vannak kifejezet
ten evangélikus egyházak (kilenc
egyház 13,5 millió hívővel) és kife
jezetten református egyházak (két
egyház, félmillió hívővel). Ezenkí
vül nyolc tartományi egyházban
(uniált egyházak) az evangéliku
sok és reformátusok közös egyházszervezetben élnek.
A Württembergi Evangélikus
Egyház kifejezetten lutheri jellegű,
és Délnyugat-Németországban te
rül el, a „svábok földjén”. Két és
fél millió gyülekezeti tagja van
1400 gyülekezetben, 4 körzetben
(prelatúra) és 50 esperességben.
Württemberg már a XVI. század
közepén teljes egészében a lutheri
reformációhoz csatlakozott, és a
XVIII. században a biblicizmus és
a pietizmus közismert fellegvárává
lett. Reformátora Johannes Brenz
volt. Csak jellemzésül: ma több
száz diakóniai intézménye és ezer
ötszáz gyülekezeti énekkara-zenekara van; ezenkívül a világ biblia
kiadásának a legnagyobb köz
pontja. Közismerten fontos szere
pe van a Lutheránus Világszövet
ség és az Egyházak Világtanácsa
életében is.
Mik voltak a württembergi látoga
tás legfontosabb állomásai?
Keler püspök és többi vendéglá
tónk szeretete, gondossága igen
gazdag útiprogramot állított össze
számunkra. Az első napon a Tar
tományi Egyház központjával, ve
zetőivel, munkájával, majd a nyu
gatnémet Diakóniai Szövetség
központjával és munkaágaival is
merkedtünk meg. Neukamm dia
kóniai elnök, Arnold egyházfőta
nácsos és Riess prelátus, a Német
Gusztáv Adolf Egyesület elnöke,
mellett megismerkedhettünk a
Bibliatársulatok Világszövetsége
és a Német Bibliatársulat vezetői
vel. Félnapos nagy élményt jelen
tett a hatalmas, ultramodern „Bib
lia-Központ” nyomdáinak, raktá
rainak, a bibliafordítás és -kiadás
legnagyobb központjának a meg
tekintése Stuttgart egyik külső ne
gyedében. Mondanom sem kell,
hogy ezek az intézmények mind
Württemberg fővárosában, ma az
NSZK legnagyobb ipari központ
jában, ebben az ősi és modern
nagyvárosban vannak.
(Folytatás a 3. oldalon)

Isten tovább készítette az utat
Pál előtt, hogy tanúskodni tudjon
Krisztus hatalmáról és szeretetéről. Nem ismerjük az igehirdeté
seit, tanitásait, amelyeket a máU
taiaknak mondott, de azt igen,
hogy milyen ereje volt az imádsá
gának, amikor Publiusz apja és ‘a
többi beteg meggyógyult. Pál
imádságain és gyógyításain keresz
tül biztos, hogy megnyílt a mál
taiak szive az evangélium efogadására és a Krisztusban bízó hitre.
Lukács tudósítása nem szól ar
ról, hogy amikor a foglyokat to
vábbvitték, hányán voltak a szige
ten, akik hitre jutottak, keletke
zett-e ott gyülekezet? Amikor
azonban leírja, hogy „tiszteletük
számos jelével halmoztak el min
ket, és amikor elhajóztunk, ellát
tak bennünket minden szükséges
dologgal”, akkor érzékelteti, hogy
Pál milyen nagy hatással volt a
szigetlakokra.
Falk-Ronne dán újságíró „Pál
útján” című könyvében leírja,
hogy a máltai Rabat városának
főtemplomát Szent Publiusz temp-
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A z a le g jo b b k é s z e n lé t a z íté le tn a p ra , ha valaki
bűn nélküli é le tr e vá g yik . Ha e rr e v á g yó i, akkor
n in cs o k o d a fé le le m re . H iszen e z z e l u g y a n a zt
a k a ro d , a m it a z a nap. H iszen a z íté le tn a p a z é r t
jö n , h o g y m e g v á ltso n a bű n től m in den kit, aki e r 
r e vá g yik . S lám , te e g ya k a ra to n v a g y v e le . A dj
é r te h á lá t Isten n ek s m a ra d j m e g to v á b b ra is
e s z á n d é k o d b a n . K risztu s a z t m o n d ja , h o g y a z
ö e ljö v e te le m e g v á ltá s.
LUTHER

ÁRA: 5,50 Ft

K é t s z á z é v e s a n y ír e g y h á z i t e m p lo m

„A templom szíve az élő gyülekezet” j
A gyülekezet 1754-ben alakult
meg. A tőrök háborúk idején el
pusztult lakosság pótlására a vidék
földbirtokosa, gróf Károlyi Ferenc
elhatározta, hogy Árva, Gömör és
Hont megyékből szlovák telepese
ket hozat. Sok szlovák származású
evangélikus hagyta ott a kopár
hegyvidéket és elindult hogy új ott
hont találjon a gazdagon termő ma
gyar alföldön. Ugyanígy tett Harrucker báró, aki Békéscsabára irá
nyította a szlovák családokat.
Azonban Békéscsabára és környé
kére többen mentek, mint amennyi
emberre szükség volt.
Amikor Károlyi erről értesült, a
Békéscsabán fölöslegessé vált tele
peseket Nyíregyházára hívta. 1753ban Vandlik Márton békéscsabai
lelkész vezetésével elindult a cso
port Nyíregyházára, útközben mezőberényiek és szarvasiak csatla
koztak hozzájuk új honfoglalók
ként.
Amint anyagilag megvetették a
lábukat, először iskolát, majd ima
házat és végül 200 évvel ezelőtt
templomot építettek. Sok akadály
ba ütközött az építés. Engedélyt a
bécsi császári és királyi kancelláriá
tól kellett kérni. Az engedélyt meg
kapták, de jóval nagyobb templom
ra, mint amilyenre kérték, azt gon
dolva, hogy a 4000-es gyülekezet
nem lesz képes ezt megépíteni. Min
den nehézség ellenére a gyülekezet
saját erejéből, önkéntes munkával
megépítette templomát Az ellenre
formáció korszakában sokat kellett
harcolni azért, hogy az istentiszteleti élet zavartalan legyen.
A későbbi évtizedek során még

Zólyom megyéből német és
magyar telepesek is jöttek,
úgyhogy az 1800-as évek elején
három nyelven tartották az is
tentiszteletet
A múlt évszázadban - mivel
nagy gondot fordítottak erre az iskolák mennyisége és mi
nősége egyre jobban bővült.
így lett az egyházközség a
város kultúrájának egyik bás
tyájává. A gyülekezet szinte
minden energiáját az iskolák
fenntartására fordította, így az
evangélium hitébresztő szolgá
lata egyre jobban háttérbe szo
rult. Ez volt a gyülekezet életé
ben a kultúrprotestantizmus
korszaka. Az 1900-as évek ele
jén vették észre a gyülekezet
lelkészei a hitélet körüli hiá
nyosságokat Ekkor Ótúráról
az evangélizáló mozgalom
megbízottai jelentek meg a
gyülekezetben és nagyhatású
szolgálatuk különösen a tanyai
népre volt maradandó hatás
sal.
Ezt látva ezután a gyüleke
zet olyan lelkészeket hívott
meg, akik járatosak voltak az
evangélizáló
szolgálatban.
A lelki ébredés gyümölcseként
jött létre a két diakóniai intéz
mény. Az egyik az Élim, ahol
40 fogyatékos beteg gyerme
ket gondoznak, a másik a Sze
retetotthon, ahol 25 idős aszszony talál otthonra. Az elmúlt
két évtizedben mindkét Ott
hont bővítették és modernizál
ták, sőt új otthon építésének a
tervével foglalkoznak.

A gyülekezet a kétszáz éves jubileum ról ünnepi hét keretében
em lékezett meg. A z ünnepi hét záró istentiszteletére - közel háromezer ember
jelenlétében - november 2-án került sor, részt vett Nyíregyháza
városának evangélikussága, a környék tanyavilágának, „bokrai
nak” lakói, békéscsabai, mezőberényi közeli és távoli evangéliku
sok, ökumenikus vendégek és külföldiek. A nyíregyházi gyülekezet
az egész hét során vendégszeretetéről tett tanúbizonyságot. A gyü
lekezet tagjai közül többen otthonaikban is fogadtak vendégeket.
Jelen voltak a befejező ünnepi alkalmon Nyíregyháza városának
képviseletében Csabai Lászlóné, a városi tanács elnöke, Pintér
M iklós, a Hazafias Népfront városi titkára, dr. Csinády László,
megyei tisztifőorvos.

Történelmi
arcképcsarnok Hajótörött, aki
a keresztyénség mindenkin segített
első idejéből
ApCsel 28,7-10
lomnak hívtak, s az alatta levő,
bolthajtásos-helyiségbe, melyet Pál
és Lukács egykori szálláshelyének
tartanak, ma is sokan járnak, hogy
hozzátartozóik
gyógyulásáért
imádkozzanak. Ez a hely közel
kétezer éve a betegek és hozzátar
tozóik zarándokhelye.
Ez a régi hagyomány arra enged
következtetni, hogy Pál tanúsko
dása a sziget egész lakosságát
megragadta. Publiusz, aki a sziget
elöljárója, a pun lakosság között a
római birodalom képviselője volt,
maga is hitével példát adó keresz

tyenné, valószínű, hogy tisztségé
nél fogva a máltai keresztyének
vezetőjévé is vált. így az a segítség,
amit a szigetlakok Pálon keresztül
kaptak, sokkal többet jelentett,
mint az ott-tartózkodás három
hónapja alatt betegeik gyógyítá
sát. Mindenkin segített, amikor
megismertette velük a könyörülő
és irgalmas Istent, a Krisztus áldo
zati halálában kapott bűnbocsá
natot és halálból való feltámadá
sának az örök életre reménységet
nyitó erejét. Jézus Krisztus ismere
te s a benne bízó hit megszabadít

A nyíregyházi templom

H á la a d ó is te n tisz te le t

Az igehirdetés szolgálatát dr.
Nagy Gyula püspök végezte,
96. zsoltár 1-13. versei alapján.
„Énekeljetek az ÚRnak, áld
játok névét!” - a két és félezer
éves zsoltár szavait idézve az
igehirdetés a hálaadás és az
öröm hangján szólt.
Halottak napja* közelében
gondoljunk az előttünk járt hat
nemzedékre hálával és kegye
lettel. Kétszáz év alatt, ha vé
giggondoljuk, csak a hálaadás
és a dicséret fakadhat ajkunk
ról. Az igének, a lelki kenyér-

hatta őket azoktól a félelmektől,
amelyek a pogány világban szoká
sos, vallásos, babonás hiedelmek
miatt éltek sziveikben. Pál példája
ugyanakkor megtanította őket ar
ra, hogy az őszinte hitből fakadó,
Krisztus nevében elmondott imád
ságnak milyen nagy áldása van, s
benne az embertársainkért érzett
felelősség és szeretet is megnyilvá
nulhat.
Pál hajótöröttként sem volt
olyan szegény, hogy ne tudott vol
na másokon segíteni. Mindene ten
gerbe veszett, de gazdag volt Isten
ismeretében. Ezért tudott tanús
kodni arról a kegyelmes Istenről,
aki Jézus Krisztusban Megváltót,
Üdvözítőt adott a világnak. Tudta
azt is, hogy aki Krisztus megismer
tetésében segítséget tud nyújtani,
az gazdag ajándékot ad embertár
sainak. így irta ezt a korinthusiaknak: „Ismeritek, a mi Urunk, Jézus
Krisztus adományát, hogy gazdag
létére szegénnyé lett értetek, hogy
ti az ő szegénysége által meggazda
godjatok.”
Magyar László

nek micsoda erői sugároztak ki
ebből a templomból. Felmér
hetetlen lelki ajándékot, tiszta
ságot, emberséget adott ennek
a környéknek Isten ezen a
templomon keresztül.

Igét hirdet dr. Nagy Gyula püspök

A zsoltár azonban nemcsak
a múltért ad hálát - hangsú
lyozta a püspök. „Bizony szi
lárdan áll a világ, nem inog.”
Ma is gondoskodik rólunk Is
ten. Szeretete nem lett kisebb
az évszázadok során. Nemze
dékről nemzedékre ma is tart.
Minden templom szíve a benne
élő gyülekezet. Isten azt akhrja,
hogy ma is legyen élő gyüleke
zet. Legyen ez a templom ma is
az élő hitnek a temploma.
Akkor lesz a hálaadás igazi
és teljes - hangsúlyozta a püs(Folytatás a 3. oldalon)
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D e á k té r d e . 9 . (ú rv .) T a k á c s n é K o v á c s h á -

I

zi Z e l m a , d e . 1 1. ( ú r v .) H a f e n s c h e r K á r o l y ,

I du.

Mert Ő mondja: A kegyelem idején meghallgattalak, és
az üdvösség napján megsegítettelek. íme, most van a kegye: lem ideje! íme, most van az üdvösség napja!” 2Kor 6,2
VASÁRNAP ~ „Kegyelem nektek és békesség, Jézus
I Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül,
I és a föld királyainak fejedelme.” Jel 1,4-5 (Ezs 26,4 - Lk
I 17,20-24-Z so lt 39)
Fejedelmi szavak ezek valóban: Kegyelem, békesség.
I Ezek nélkül élni: iszonyú. ítélet alatt, békesség nélkül...
I Mégis de sokszor élünk úgy, hogy életünkre az Ítélet lenne
[ a jogos, büntetésünk a békétlenség lehetne. Ám ítélet és
I büntetés helyett mennyiszer hangzik hűséges Urunk szava:
kegyelem néktek és békesség! Aki elfogadja ezt: boldog
ember.
HgTPÖ - „Nem kaphat áz ember semmit, ha nem a
mennyből adatott meg neki.” Jn.3,27 (Péld 16,9 - Lk
I 11,14-23-J e l 7,9-12)
Sok mindenünk lehet: pénzünk, házunk, autónk, nyaI ralónk sőt családunk, házastárs, gyermekek, mégis szegé
nyek vagyunk, nincs semmink, ha nem bírjuk az Isten
kegyelmét és szeretetét. Ez életünk'igazi és múlhatatlan
gazdagsága. Mindenünk van, ha ezeket elfogadjuk, min
dent elveszítünk, ha ezeket elveszítjük.
KEDD - „Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt.
Én, én vagyok az, ki eltörlöm álnokságodat önmagamért,
és vétkeidre nem emlékezem.” Ezs 43,24-25 (Zsid 2,17 —
Mt 24,15-28 - Jel 7,13-17) Izráel hűtlenségével Isten saját
könyörületességét és megbocsátó szeretetét állítja szem
ben. Már az Ótestamentumban láthatjuk Isten mennyiszer
és hogyan könyörült népén. Az egész Újtestamentum pedig
egyenesen erről szól: „Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte...” Hűtlenségünk, bűneink, ál
nokságunk mellett ezért láthatjuk mindig megbocsátó sze
retetét Jézus Krisztusban.
SZERDA ~ „Dicsélje őt a nap és a hold, tfícséije minden
fényes csillag! Mert ő parancsolt, és azok létrejöttek.”
Zsolt 148,3.5 (Jel 4,11 - Mt 24,29-35 - Jeh8,l-5) Kijelentő
mondatban is lehet ezt mondani: valóban őt dicséri a nap,

6 . s z e r e te tv e n d é g s é g : P i n té r K á r o ly . F a -

hold, a csillagok, az egész kozmosz, a teremtett világ, a föld I s o r d e . 1 1 . ( ú r v . ) M u n t a g A n d o r n e , d u . 6 .
minden szépségével gazdagságával együtt. Hatalmát, sza I G á n c s A l a d á r . Ü l l ő i úr2 4 . d e . f é l 1 1 . K e r t é s z
vának erejét hirdetik mindezek. Szörnyű lenne, ha éppen I G é z a . K a r á c s o n y S á n d o r u . 3 1 - 3 3 . d e . 9 .
I (ú rv .) K e r té s z G é z a . R á k ú c z i ú t 5 7 /b . d e . 9 .
az ember, Isten legnagyszerűbb alkotása nem dicsérné őt,
I ( s z lo v á k ) C s e io v s z k y F e r e n c , d é li 12. ( m a Teremtőjét. Vigyázzunk, ki ne maradjunk az Istent dicsé- I g y á r ) K e r t é s z G é z a . T h a l y K á l m á n u . 2 8 . d e .
rők sorából.
1 1 1 . R é d e y P á l. K ő b á n y a d e . 10. F a b in y T a CSÜTÖRTÖK - „Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket I m á s . V a j d a P é t e r u . 3 3 . d e . f é l 1 2 . F a b i n y
véghezvitt, csodáira és döntéseire.” Zsolt 105,5 (Zsid 13,8 I T a m á s . Z u g l ú d e . 1 1 . ( ú r v . ) V á m o s J ó z s e f ,
- Mt 24, 36-42 - Jel 8,6-13) Ha rosszul mennek dolgaink, I d u . 4 . s z e r e t e t v e n d é g s é g : V á m o s J ó z s e f . K e szomorúság ér vagy bánat, megpróbáltatás, szenvedés vesz I r e p e s i ú t 6 9 . d e . 8 . V á m o s J ó z s e f . G y a r m a t u .
körül ne feledkezzünk meg azokról a csodatettekről, dön | 1 4 . d e . f é l 1 0 . V á m o s J ó z s e f . K a s s á k L a j o s u .
■ 2 2 . d e . 11. d u . 4 . s z e r e te tv e n d é g s é g . V á d ú t
tésekről, melyeket életünk során már annyiszor megta
j 1 2 9 . d e . n e g y e d 1 0 . F r a n g e p á n u . 4 3 . d e . 8.
pasztaltunk. S legfőképpen ne feledkezzünk meg legna I Ú j p e s t d e . 1 0 . B l á z y L a j o s . P e s t e r z s é b e t
gyobb csodájáról Istennek: Jézus Krisztusról. Biztosak I d e . 1 0 . P i n t é m é N a g y E r z s é b e t . S o r o k s á r lehetünk benne, az ő segítsége nem késik, mindenkor ve I Ú j t e l e p d e . f é l 9 . P i n t é m é N a g y E r z s é b e t .
lünk van.
P e s tlő r in c d e . 10. H a v a s i K á lm á n . K is p e st
PÉNTEK i „Azt a szőlővesszőt, amely gyümölcsöt terem, y d e . 1 0 . B o n n y a i S á n d o r , d u . f é l 7 . B o n n y a i
megtisztítja (az én Atyám), hogy még több gyümölcsöt I S á n d o r . K i s p e s t W e k e r i e - t e l e p d e . 8 . B o n n y a i
teremjen.” Jn 15,2 (Dán 12,10 - Jer 18,1-10 - Jel 9, 1-12) I S á n d o r . P e s t ú j h e l y d e . 1 0 . B í z i k L á s z l ó . R á Drága, hűséges Gazdánk van. Mindent megtesz értünk, I k o s p a l o t a K i s t e m p l o m d e . 1 0 . B o l l a Á r p á d .
’ R á k o s s z e n tm ih á ly d e . 10. M á ty á s f ö ld d e . 9 .
gondoskodik rólunk, gondoz, ápol, megtisztít, hogy éle I S z a l a y T a m á s . C i n k o t a d e . f é l 1 1 . S z a l a y
tünk minél gazdagabb legyen, sok jó gyümölcsöt teremjen. I T a m á s . K i s t a r c s a d e . 9 . S o l y m á r P é t e r . R á A .mi életünknek pedig a gyümölcsei a következők: szere I k o s h e g y d e . 9 . I n o t a y L e h e l . R á k o s c s a b a d e .
tet,, öröm, békesség, hűség, szelídség, jóság.
I 9 . ( ú r v . ) K o s a L á s z l ó . R á k o s l i g e t d e . 11
S20MBAT - „István azonban Szentlélekkel telve az égre j K o s a L á s z l ó . R á k o s k e r e s z t ú r d e . f é l 1 1 . I n o
függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, j t a y L e h e l .
B é c s ik a p u t é r d e . 9 . ( ú r v .) S z e b ik I m r e , d e .
amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: „íme, látom ■
az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja ■ f é l 1 1 . ( n é m e t ) , d e . 1 1 . ( ú r v . ) S z e b i k I m r e , d u .
I 6 . M a d o c s a i M ik ló s . T o r o c k ó t é r d e . fé l 9.
felől áll.” ApCsel 7,55 (Ézs 64,1.2 - Mt 24, 43-51 - Jel
| M a d o c s a i M ik ló s . Ó b u d a d e . 10. G ö r ö g T i9,13-21) István védőbeszéde végén mondja ezeket a szava I b o r . X I I . , T a r t s a y V i l m o s u . 1 1 . d e . 9 . K ő kat, amikor gyilkosai fogukat csikorgatva, háborogva kö I s z e g h y T a m á s , d e . 1 1 . K ő s z e g h y T a m á s , d u .
rülveszik. Mégsem fél. Mitől is félne, amikor a leghatalma I f é l 7 . T a k á c s J ó z s e f . M o d o r t u . d e . f é l 1 0 .
sabbat, az Istent látja és Jézust az ő jobbján. Ez olyan erőt [ P e s t h i d e g k ú t d e . f é l 1 1 . T a k á c s J ó z s e f . B u d a ad neki, hogy néhány perccel később, mikor megkövezik, ' k e s z i d e . 8 . T a k á c s J ó z s e f . K e l e n l ö l d d e . 8 .
így imádkozik: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt.” Jézus I ( ú r v . ) B e n c z e I m r e , d e . 1 1 . ( ú r v . ) B e n c z e l m hűséges tanítványa volt István. Ezek szeretnénk mi is lenni. j r e , d u . 6 . ( i f j ú s á g i ) M i s s u r a T i b o r . N é m e t v ö l Roszík Gábor

Igyi
Ide.

ú t 1 3 8 . d e . 9 . M is s u r a T i b o r . K e le n v ö lg y
9 . R ö z se Istv á n . B u d a fo k d e .

11. R ő z s e

I Is tv á n . B u d a ö rs d u . 3. (ú rv .) R ő z s e Is tv á n .
T ö r ö k b á lin t d u . fél 5. R ő z s e I s tv á n . C s illa g 
h e g y d e . fé l 10. B e n k ő B é la . C s e p e l d e . fel 11.
M ező si G y ö rg y .

Gyarmathy Irén

Szívmeleggel
próbálkozók megfagyott szived soha
többé nem lobban lángra, nem lesz belő
le eget verdeső mágja.
—Testvérem, hogyan állsz te ezzel a
szívbéli melegséggel, amely a világ bo
szorkányai ellen az egyetlenfegyverünk.
Talán azt válaszolod; hogyan lenne ele
gendő, mi vagy te, mi a te kis szívmele
ged a nagyvilág boszorkányai ellen?
Becsülettel megvallom, hogy magam
is ezt kérdeztem magamtól. Es nem is
tudtam rá rögtön felelni. De amikor a
bibliámat kinyitottam, szemem ennél az
igénél állt meg: Keressétek az Isten or
szágát és az ö igazságát és ezek mind
megadatnak nékték.
A nyár folyamán mindannyiunknak
meg volt a lehetősége arra, hogy pihen
jen, kikapcsolódjék, hogy a zajból a
csendbe meneküljön, megcsodálhassa
Isten országát, ezf a teremtett világot és
annak minden szépségét. Mert a termé
szet csodálatosan szép valami. Tele van
csodákkal. Minden virág, minden ma
dár, minden fűszál, minden levél a fán
maga is csoda, mestermű a maga nemé
ben.
És a világban, ebben az isteni mester
műben a korona az emberé. Mert Isten
az embert a saját képmására teremtette.
Nagy dolog ez a hasonlóság Istenhez. Ez
azt is jelenti, hogy nagyobb értékűek
vagyunk, mint a virág, a madár, vagy a
fűszál. Jézus a fö ld savának, a világ
világosságának nevezi az embert és pa
rancsul adja: úgy fényeljen a világossá
gotok az emberek előtt, hogy lássák a jó
cselekedeteiteket.
De mielőtt a ma boszorkányai ellen
felvesszük a harcot, menjünk ki először
a teremtett világba. De menjünk ki ak
kor is, ha aggodalom nyugtalanítja a
szivünket, gyengíti a bátorságunkat.
Hallgassuk a madarak dalát és gondol
junk arra, hogy nem vetnek, sem nem
aratnak, életük teljesen attól függ, amit
a Teremtő naponként ad nekik. Nézzük
a virágok színét, pompáját. Isten dicső
ségét hirdetik. Semmit sem tettek azért,
hogy ilyen csodálatosan szépek lehesse
nek. Isten önhatalmúlag teremtette őket
ilyeneknek. Itt állnak az ember gyö
nyörködtetésére.
Ha így látjuk a világot, madarat, fá t,
virágokat és így nézzük azt a sok aján
dékot, amit mi is Istentől kaptunk, és
utána hazatérve azokra a dolgokra gon
dolunk, amelyek miatt a jövőtől félünk,
majd összehasonlítjuk azzal a sok aján
dékkal, amit Isten adott, akkor borul
junk le és imádkozzunk: adjon Isten ne
künk boszorkányhidegségetfeloldó szív
meleget.
Ahhoz, hogy elinduljunk elhatározás
kell. Tegyük meg az első lépést a virá
gok, á madarak bölcsessége felé.
De senki se higgye, hogy ez a körülte
kintés a természet világában azt jelenti,
hogy minden aggodalmunk azonnal
megszűnik. Nem! De valami mégis meg
változik bennünk. Másképpen nézzük az
életet, másféle kapcsolatba kerülünk ve
le, mint amilyenben eddig voltunk. Meg
A maiak bennünk élnek, belénk költöz értjük azt, amit az ige üzen nekünk:
tek, bennünk vertek tanyát, belőlünk keressétek először az Isten országát és
táplálkoznak, szívják békénket, a becsü annak igazságát és ezek mind megadat
letünket, ajó szándékunkat, a hűségün nak^ néktek.
ket, a tisztességünket, felebaráti szere-'
Éld hát 'élétedet közösségben Isten
tétünkét, a hitünket. Néha észre sem nél!' Engedd, hogy szeretete eluralkod
vesszük csak akkor, amikor a közöny jé k rajtad. Teljék meg a szived meleg
hidege már elrejti előlünk az emberi szív gel, mert életünknek ez ad értelmet.
megértő melegét. A mai legjellemzőbb, De ez nem jelenti azt', hogy az élet
legdivatosabb boszorkányok az egymás minden boszorkányától egy csapásra
sal nem törődés, a pénzhajhászaí, az megszabadulsz. De jelenti azt, hogy
istenkáromlás: ezek különösen veszedel ezután a nehézségek nem uralkodhat
mesek. M a még szívünk melege elűzheti ■ nak el többé rajtunk, mert Isten tudja
őket, de holnap már talán késő, hiába mire van szükségünk és ezért teljes
Boszorkányégetésen voltam! Első
hallásra hihetetlennek tetszik ez a kijelentés, de így igaz, mégis. Legfeljebb
nem abban az értelemben, ahogyan az a
középkori boszorkányégetéseknél lezaj
lott.
... az ultramodern japán gépkocsi
zökkenőmentesen repített bennünket a
sztrádán. A nap ott lebegett a láthatár
szélén, mintha nem akarna megválni,tő
lünk, nem akarna lepihenni. Szürkés
fényben remegett az este. Az út hirtelen
nagy kanyart vett és egyszerre előbuk
kant teljes szépségében a tenger. Szür
késkék volt, mintha a színét az égbolttólkőlcsönözte volna. Apró hullámok futói
tok egymás után, csak a tarajosa rohant
sisteregve tovább a parti homokon. Da
gály volt. Ahogy szemem végigpásztázta
a végeláthatatlan tengerpartot, minde
nütt tüzeket láttam. Lángjuk magasra
csapott vagy éppen lobogni kezdett.
- Mit jelentenek ezek a tüzek? - kér
deztem ijedten, mert a tűz mindig tiszte
letteljes félelmet kelt bennem.
- Ez a szokásos júniusi boszorkány
égetés - hangzott a válasz. Az emberek
évről évre kijönnek ide a tengerpartra, és
régi szokás' szerint elégetik a boszor
kányt. Máglyát raknak és egy nagy
rongybábut dobnak a tűzbe, hogy el
égessék életükből a rosszat.
Megálltunk, közelebb mentünk a tűz
höz. Öregek, fiatalok, asszonyok és fér
fiak állták körül a tüzet és nagy farön
köket dobtak rá. Az izzó hasábok tete
jén lángolva égett a rongyboszorkány.
A z emberek összefogództak és egymás
ba kapaszkodva szimbolikusan átölelték
a tüzet, hogy a boszorkány ne menekül
hessen, hogy a bajt, a betegséget, szo’ morúságot, könnyet, halált hozó rossz
elégjen, elkerülje házaikat, családjukat,
életüket.
Egy darabig mi is ott álltunk a tűz
körül, azután továbbindultunk.
- Ki hisz ma még a boszorkányokban
- kérdeztem — hisz ma már nincsenek
boszorkányok.
- De vannak - mondta kísérőm. A mai boszorkány a hidegség ember és
ember között. A mai boszorkány a kö
zöny ember és ember között. A mai bo
szorkány a rosszindulat, az irigység em
ber és ember között. A mai boszorkány
a hűtlenség, a szeretetlenség ember és
ember között. Ezek ellen a boszorká
nyok ellen kell harcolnunk, ezeket kell
elégetnünk, kiirtanunk, hogy írmag se
maradjon belőlük '.
De ehhez szivünk tüzét kell meggyúj
tani, hogy meneküljön a hidegség. A ma
boszorkányai ellen csak a szív melegével
lehet harcolni. Ezt a boszorkányölő szívmeleget kell osztogatni családunknak,
barátainknak, a szomszédainknak,
munkatársainknak, minden embernek,
testvérként. Már egy kicsinyke meleg
elől is menekül a jéggé fagyott közöny,
hát még ha a tüzűnk teljes lánggal lobog!
A modern boszorkányokat nehezebb
felismerni, mint a régieket. Azokat an
nak idején az egész falu, város ismerte.

biztonságban lehetünk, akár a fá k , fü 
vek, virágok.
M i valamennyien, akik most talán
egy lépéssel közelebb kerültünk a bo
szorkányégetés mai titkához, ne rejtsük
el örömünket mások elöl, hanem osszuk
meg másokkal.
Valamennyien valamilyen ajándékot
kaptunk Istentől azzal a céllal, hogy
megosszuk másokkal. Kegyelmi ajándé
kok ezek. Bánjunk velük különös gond
dal. Senki nem büszkélkedhetik azzal,
hogy ő ilyen ajándékot kapott, de senki
nem rejtheti azokat véka alá sem. Ön
elégültség és alacsonyabbrendűségi ér
zésnek nincs helye velük kapcsolatban.
Az ajándékok értékelésében, mi embe
rek, sokszor a műveltséget, a tanultságot, a magas pozíciót, neveltetést he
lyezzük előtérbe a másik ember-mivoltával szemben. De Isten nem úgy ítél,
ahogy mi ítélünk. A z O mércéje külön
bözik a mienktől. O azokat szereti, akik
békében élnek, akik megosztják ajándé
kaikat a többiekkel, akik teljes önmagu
kat adják mindenben és mindig van erre
idejük.
Tudatosítsuk hát magunkban, hogy
Isten szeretete egyformán magához ölel
minden embert, hogy kegyelme végtelen,
hogy a kapott ajándékokat, képessége
ket azért kaptuk, hogy egymást segítsük.
Engedjük, hogy Isten szeretete szaba
don dolgozzék bennünk, ettől érik égővé
boszorkányokat megsemmisítő szívme
legünk.

Sajtóosztályunk
ajánlata
Családi Biblia (Károli■fordítás
Zseb-Biblia (Károli-fordítás)
Biblia (Károli-fordítás)
Biblia (új fordítás)
Dr. Cserháti Sándor:
A Galáciabeliekhez írott
levél
Balikó Zoltán: Az Efezusi
levél
Balikó Zoltán-dr. Cserháti
Sándor: A megrepedt
nádat nem töri el...
Rédey Pál: Miért reszket
nek a csillagok?
Evangélikus Korálkönyv
Tanulmányok a lutheri re
formáció történetéből
(összeállította: dr. Fabiny
Tibor)
Dr. Pröhle Károly: Luther
négy hitvallása
Kutas Kálmán: Egy ember
élet (verseskötet)
Gáncs Aladár: Az ötödik
evangélista?
Sztehlo Gábor: Isten kezé
ben (2. kiadás)
Egyházunk diakóniai szol
gálata
Dr. Ottlyk Ernő: A z evan
gélikus egyház útja
a szocializmusban
Dr. Káldy Zoltán: Hanem
hogy ő szolgáljon
Kisméretű, borítékba he
lyezhető emléklapok (ke
resztelési, konfirmációi,
esketési)
Karácsonyi üdvözlőlapok
Kerámiák (kerestyén szim
bólumok)

150,- Ft
135,- Ft
105, - Ft
220,- Ft

222,- Ft
210,- Ft

35,- Ft
83,- Ft
142,- Ft

295,- Ft
70,- Ft
106,- Ft
110,- Ft
85,- Ft
1 5 ,- Ft

80,- Ft
140,- Ft

3 , - Ft
5 , - Ft
25140,- Ft

Szentháromság utáni 24. vasárna
pon az oltárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Mt 9,
18-26; az igehirdetés alapigéje: lTim
6,12-16.

Tóth Ernő

A békezsinat változatlanul
szükséges
olvashatjuk az NSZK-beli evangé
likus (protestáns) egyházak (EKD)
tanácsának legutóbbi állásfoglalá
sában. A béke az emberiség meg
maradásának feltétele, ugyanak
kor súlyos veszélyt jelent az atom
fegyver-kísérletek folytatása és a
már megkötött leszerelési megálla
podások kétségbe vonása. A béke
ellen hat a fejlődő országok eladó
sodása, fizetésképtelensége is.
A szeptember 4-én közzétett állásfoglalás javasolja, hogy a békezsi
nat elképzelését kapcsolják össze
az Egyházak Világtanácsának
1990-re tervezett „Béke, igazságos
ság és környezetvédelem” konfe
renciájával. A konferenciát az
EVT VI. vancouveri nagygyűlésén
határozták el, abból a megfonto
lásból, hogy átfogóan foglalkozza
nak a békét veszélyeztető összes
tényezővel. A vancouveri nagy
gyűlés az atomfegyverek gyártása,
telepítése ellen egyértelműen, fenn
tartás nélkül állást foglalt.
A nagygyűlés nyilatkozatát
ugyanakkor nem mindenütt fo
gadták egyértelmű helyesléssel,
még az NSZK-beli protestáns egy
házakban sem. Ezért az állásfogla
lás sürgeti, hogy a világ egyházai
készítsék el az első közös békenyilatkozat-tervezetet. A Tanács
hangsúlyozza, hogy a hit kérdései
ről és gyakorlati következményei
ről nem egyszerűen többségi sza
vazással kell dönteni, a másként
góndolkodók kizárásával, hanem
sokkal inkább türelmesen kell küz
deni a lehető legszélesebb körű
egyetértés érdekében.
A II. János Pál pápa által Assisi
be összehívott béke-imanapon, ok
tóber 27-én az NSZK-ban is szá
mos helyen tartanak ökumenikus
istentiszteleteket a békéért. - A ke
resztyén egyházak közös nyilatko
zata és fellépése a békéért attól
függ, hogy „mindazok, akik Isten
népéhez tartoznak, a legnagyobb
mértékben működjenek közre”.
(Evangelisches Gemeindeblatt für
Württemberg - szp)

KBK-konzultáció

A Keresztyén Békekonferencia
európai konzultációját október
20-24. között tartotta, az űrfegy
verkezés problémájáról Beienrodeban (NSZK). Az üléshez kapcsoló
dóan 24-én Hannoverben a nem
zetközi békeévvel kapcsolatosan
nagyszabású rendezvényt tartott a
KBK, melynek keretében a KBK
vezetői sajtókonferencián és gyüle
kezeti esten találkoztak az NSZKbeli egyházak és gyülekezetek ve
zetőivel.
Az alkalmon részt vett Lehel
László, az Evangélikus Elet felelős
szerkesztője.

Vendégelőadás
A Lipcsei Egyetem Teológiai Ka
rának meghívására dr. Selmeczi
János, a teológus otthon igazgató
ja, az ökumenika tárgykörben
folytat kutatómunkát és tart elő
adást november 4-10. között.

Békerendezvény
Az NDK-beli Egyházak Szövetsé
ge (Kirchenbund) és a KBK
NDK-beli Bizottsága november
10-19. között 10 napos rendez
vénysorozatot tart a béke kérdésé
ről (Friedensdekade). Az alkal
mon részt vesz dr. Selmeczi János,
a teológus otthon igazgatója.

Konferencia a diakóniai
teológiáról
A Heidelbergi Egyetem (NSZK)
Teológiai Kara november 6-8. kö
zött konferenciát rendez a Magyarországi Evangélikus Egyházak dia
kóniai teológiájáról. A konferen
cián egyházunk képviseletében részt
vesz dr. Cserháti Sándor, dékán.

Angliai tanulmányút
A Lutheránus Világszövetség tá
mogatásával Brebovszkyné Pintér
Márta Mucsfa-mekényesi lelkészi
munkatárs október 26,-december
8. között Londonban nyelvtanfo
lyamon vesz részt és gyülekezeteket
látogat meg.

ÉNYEK
Nemeskéri kántor-testvérünk
hat évtizeden át végzett hűséges, jó
szolgálatát köszönte meg a gyüle
kezet az október 26-i istentisztele
ten, amikor átadta egyben szerete
te, ragaszkodása és megbecsülése
jeléül ajándékát az ünnepeltnek.
Nyolcvanegyedik életévét betöl
tött testvérünk, Ernő bácsi, idén
kapta meg a gyémánt diplomáját.
1926-ban végezte el tanulmányait
a soproni Evangélikus Tanítókép
zőben. Tanítói oklevelének elnye
rése után - 1926 őszén - meghívta
és megválasztotta őt a nemeskéri
gyülekezet kántor-tanítónak, az
akkor 6 osztályos egyházi iskolá
jába.
Azóta töretlen munkabírással és
mindmáig jó egészségben látja el
az istentiszteleteken, esküvőkön és
a temetések alkalmával a kántori
szolgálatot. Fiatalos, rugalmas tes
ténél és nagyszerű, erős hangjánál
csak a hite és az egyház szeretete
nagyobb, erősebb! Mindig öröm
mel készül az orgona megszólalta
tására, a gyülekezet énekének ve
zetésére. Tanulja és tanítja új éne
keskönyvünk ismeretlen, szép dal
lamait. - Nemeskéri műemlék
templomunk Ernő bácsi igazi lelki
otthona, ahol nemcsak ő szolgál,
de hálával fogadja - a mindenkori
helyettes lelkész igehirdetésében Urunk Jézusunk szolgálatát. Alá
zatos, ugyanakkor örvendező lelkületéből fakadó köszönetét nem
képes a lelkész megelőzni, hogy
előbb megköszönhesse Ernő bácsi
szolgálatát.
Szívből kívánjuk életére, továb
bi szolgálatára Urunk gazdag ál
dását! Kérjük Istent, tartsa meg
Ernő bácsit ebben a jó egészségé
ben, hogy énekével, orgonálásával
és minden más gyülekezeti munká
jával még sokáig szolgálhasson Is
tenünk dicsőségére és a nemeskéri
gyülekezetünk híveinek épülésére!

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
által meghirdetett dalpályázat határide
jét meghosszabbítjuk 1986. december
31-ig. A még pályázni szándékozókat
és a pályázat céljai iránt érdeklődőket
szeretettel hívjuk és várjuk november
15-én, szombaton 1/211 órai kezdettel
a Bp. VIII., Gyulai Pál u. 9. I. em.-i
református egyházközség gyülekezeti
termébe. Itt szeretnénk megbeszélni, il
letve tisztázni a felmerülő kérdéseket,
javaslatokat, ötleteket.
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
1071 Bp. Gorkij fasor 7.
Születés
Mekis Ádám acsai lelkésznek és fele
ségének aug. 6-án második gyermekük
született. Neve: Péter.

Halálozás
Nagy Imréné, szül. Varga Karolin
hosszú és türelemmel viselt betegség
után 1986. október 1-én a hegyfalui
szanatóriumban elhunyt. A nagysimonyi gyülekezet buzgó tagját, sok éven
át hűséges munkását, diakóniai elő
adóját nagy részvét mellett temették el
Nagysimonyiban id. Magassy Sándor
helyi és ifj. Magassy Sándor csornai
lelkészek szolgálatával. „Uram, Te is
mersz engem” (Zsolt 139,1)
Orbán Lajos ny. evangélikus lelkész,
október 18-án, 84 éves korában el
hunyt. Temetése október 24-én volt a
dunaújvárosi temetőben.
Balogh János, az acsádi gyülekezet
tagja, október 16-án, 86 éves korában
az acsádi szociális otthonban elhunyt.
Temetése október 23-án volt az acsádi
temetőben Ittzés János szolgálatával.
„Ama nemes harcot megharcoltam, fu
tásomat elvégeztem, a hitet megtartot
tam, végezetre eltétetett nekem az igaz
ság koronája, amelyet megad nekem az
Úr, az igaz bíró ama napon; de nem
csak énnekem, hanem mindazoknak is,
akik várva váiják az ő megjelenését.
(2Tim 4,7-8)
Takács Lászlóné sz. Boros Karolii
türelemmel viselt hosszú szenvedé
után 79 éves korában elhunyt. Temeté

se október 23-án volt az acsádi temető
ben, Ittzés János kőszegi lelkész szolgá
latával. „A szeretet soha el nem fogy.”
(lK or 13, 8)

29 éves, elvált asszony, 8 éves kisfiú
val szeretne megismerkedni hívő evan
gélikus férfival házasság céljából.
„Megbecsülés” jeligére a kiadóba, j
Lakodalomban
zenekart
pótló
dzsessz orgonával szolgálatot vállal há
zaspár. Jelige: „zeneértő”.
Madeira hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341.
Német nyelvgyakorlást, beszélgetést
vállalok. Telefon: 751-153.
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„A templom szíve az élő gyülekezet”
(Folytatás az 1. oldalról)

Szabolcsi Egyházmegye espere
se, aki az ünnepi hét során szol
gált a gyülekezetben az örven
dezés hangján szólt.

pök igehirdetésében, ha az
folytatódik a hétköznapok
ban. Mert az igazi hálaadás a
templomi istentisztelet után
folytatódik a családban, szeretetben, segítőkészségben, jó és
. igaz cselekedetekben - minden
ember iránt. A hálának egy
módja van, az a mód, amit Jé
zus is felvet: megcselekedtétek-e?
Az igehirdetés befejező ré
szében Nagy püspök Isten el
jövendő ítéletéről szólt. Amit
Isten számon kér, az az, hogy
a templomi istentisztelet folytatódott-e az életben. Ezért te
hát a hálaadás változzék nap
ról napra szolgálattá. így ad
jatok hálát, szeretett Nyíregy
házi Gyülekezet, a mai nagy
ünnepen a kétszáz éves meg
újult, gyönyörű templomért fejezte be igehirdetését az
északi egyházkerület püspöke.

Középen dr. Nagy Gyula püspök, balról Szabó Gyula esperes, jobbról Bozorády
Zoltán nyíregyházi igazgató-lelkész

Ünnepi közgyűlés
Az ünnepi istentiszteletet kö
vető közgyűlést Babicz István
gyülekezeti felügyelő nyitotta
meg. Bozorády Zoltán igazgató
lelkész köszöntötte a megjelen
teket, majd a gyülekezet közel
múltban Budapestre került lel
késze, Csizmazia Sándor szá-

Az ünnepi istentisztelet és közgyűlés után - hazafelé

molt be a gyülekezet életéről.
Visszatekintésében különösen
is a legutóbbi negyven-ötven év
történetét foglalta össze. Szólt
a külső felújításról, tetőzet-,
elektromos vezetékek cseréjé
ről, a hárommanuálos játszó
asztallal ellátott orgonabőví
tésről. Ezek után szólt a tervek
ről, a jövőbeni elgondolások
ról, a műemlék oltár és szószék
restaurálásáról. Mint Csizma
zia Sándor lelkész mondotta Nyíregyházán nemcsak a há
zak és a lakosság növekszik,
hanem a felelős jövőben való
gondolkodás is.
Dr. Nagy Gyula püspök az
északi egyházkerület és egész
egyházunk nevében köszöntöt
te az ünneplő gyülekezetei.
Egész egyházunk büszkesége és
öröme ez a templom - hangsú
lyozta, majd köszöntötte a vá
ros képviseletében megjelente
ket, majd Isten áldását kérte a
gyülekezetre.
Szabó Gyula, a Hajdú-

Württemberg látogatás egy NSZK-beli evangélikus
egyházban
(Folytatás az 1. oldalról)
Látogatásunk másnapján Tü
bingen volt az úticélunk, világhírű
teológiai fakultásával, amelyén ma
több mint kétezer teológus tanul.
Megismertük a középkori ágostonos kolostor patinás, hatalmas
épületében elhelyezett Evangélikus
Ösztöndíjas Otthont (Evangeli
sche Stift) és meghatva betűztük a
XVI. században ott tanult magyar
lelkészjelöltek neveit a régi anya
könyvek lapjain. Délután Esslin
gen evangélikus egyházzenei főis
kolája vendégei voltunk. Itt képzik
magas szinten a német egyházak
orgonaművészeit, karnagyait és li
turgia-kutatóit. Felejthetetlen volt
az orgonák hangja minden oldal
ról, a gyakorló termek dupla ajtói
mögül.
A harmadik nap is igen gazdag
programot hozott magával. Dél
előtt a Stuttgart közelében fekvő
Stettenuagy evangélikus diakóniai
központját kerestük fel. Itt már
137 éve folyik a legsúlyosabb testi

szellemi sérült gyermekek és fiata
lok ápolása, nevelése, epileptiku
sok gondozása és az egyházi
gyógypedagógusok, szociális mun
kások oktatása-nevelése. Több
száz gondozott számára hatalmas
műhelyekben munka-terápiás fog
lalkoztatók vannak: még a legsérültebb is tud végezni olyan mun
kát, amiben öröme van. A krisztu
si diakónia hatalmas központja ez
az intézmény, amely örömmel lép
kapcsolatra egyházunk diakóniai
intézményeivel. Délután a csodála
tosan szép fekvésű' Blaubeuren
több száz éves evangélikus kolos
tori iskoláját látogattuk meg,
amely ma középiskolásoknak és a
teológiai tanulmányokra készü
lőknek ad otthont. A nap tető
pontja Ulm meglátogatása volt, a
Duna partján. Az esperesség mun
kájával való ismerkedés után a
csodálatos ulmi dóm volt utunk
legnagyobb élménye: az óriás, gó
tikus dóm lenyűgöző külső és bel
ső szépsége felejthetetlen marad.

Stuttgart, a királyi kastély

162 méteres tornyával ez az evan
gélikus dóm a világ legmagasabb
temploma.
Látogatásunk utolsó napja is
rendkívüli élményt jelentett: részt
vehettünk Ditzingen középkori
szép templomában a körzet „egy
házi napján”, ahol magam is szol
gáltam és beszámoltam egyházunk
mai életéről. Sok környező gyüle
kezet tagjai jöttek itt össze, isten
tiszteletekre, munkacsoportok vi
táira, egyházi énekkari és zenei ün
nepre, számos külföldi, távoli vi
lágrészekből is megjelent vendég
gel.
Miben látja Püspök úr a látoga
tás legfontosabb eredményeit?
Két testvéregyház sok évszáza
dos kapcsolatait újítottuk fel és
erősítettük sok vonatkozásban.
Württemberggel eddig is voltak el
sősorban teológiai és diakóniai
kapcsolataink. De a budapesti vi
lággyűlés és ez a látogatás is magas
szinten, sokoldalúan bővítette eze
ket a kapcsolatokat. Keler püspö
köt hivatalos látogatásra hívtam
meg egyházunkba, melyet öröm
mel elfogadott. A jövő tavasszal
várjuk Neukamm diakóniai elnök
látogatását. Sok lehetőség nyílt
teológiai ösztöndíjakra Tübingenben és diakóniai intézményeink
közötti újabb kapcsolatokra.
A Württembergi Egyház jelentős
segítséget kész adni budai szeretet
otthonunk megújítása, a Teológiai
Akadémia új épülete és a súlyosan
sérült soproni templomunk helyreállítása céljaira. De a legnagyobb
eredménynek mégis azt tartom,
hogy két - történelme során sok
szor szoros kapcsolatban állt evangélikus testvéregyház újra kö
zelebb kerülhetett egymáshoz és a
jövőben kíván együttműködni az
evangélium hirdetésében és a krisz
tusi szeretet szolgálatában.

Csabai Lászlóné, a Nyíregy
házi Városi Tanács elnökasszo
nya köszöntésében a város és
az egyházak gyümölcsöző kap
csolatáról szólt. Mint mondot
ta - Nyíregyháza életében a vá
ros és az egyház a közös célo
kat közösen, nagyszerűen ol
dotta meg. A múltra visszate
kintve elmondotta, hogy az
evangélikus egyház részt vállalt
a városi iskola és a középiskola
építésében is, ezzel segítette azt

A gyülekezet presbiterei kisérik a vendégeket. Balról Annikki Koiskinen, a finn
testvérgyülekezet tagja

szorgalom, a becsület, a szere
tet, egymás megértése és meg
becsülése. Bízom abban, hogy
nem törvényszerű a durvaság,
gáncsoskodás, saját és mások
életének rombolása. Hiszek ab-

Vendégek az ünnepi istentiszteleten

a Széchenyi által jelzett igényt
megvalósítani, hogy a nemzet
igazi hatalma a kiművelt em
berfőkben van. Majd hangsú
lyozta, hogy az egyházi vezetők
részt vállalnak a különböző ve
zető testületekben, véleményt
nyilvánítanak, dolgoznak az
igaz ügyért.
Felszólalásának záró részé
ben személyesen vallott az élet
értékéről. Mint mondotta - hi
szek abban, hogy az élet a vilá
gón a legnagyobb érték. Val
lom azt, hogy mindenkinek úgy
kell életét leélnie, hogy ne kell
jen szégyenkeznie az elfecsérelt
évekért. Hiszek abban, hogy az
élet természetes velejárója a

ban, hogy ha a népek összefog
nak, lehet tartósan béke ezen a
földön. Óvó szeretettel, féltés
sel nevelem gyermekeimet, tisz
telem, segitem idős beteg szülé
imét... Ugye, mennyi közös
van abban, amit én hiszek, és
amit az evangélikus vallási kö
zösség is hisz.
Úgy gondolom, ezekért ér
demes és kell a jövőben is
együtt dolgozni - fejezte be
hozzászólását az elnökasszony.
Pintér Miklós, a HNF városi
titkára a kettőszáz esztendőről
szólva elmondotta, hogy ez
nemcsak az egyházhoz, hanem
a hazához való kötődés gondo
latát is hordozza. Az együttes

cselekvésről szólva külön is
említést tett az egyházak béke
szolgálatáról, az augusztus 9-i
közös imaéjszakáról.
Annikki Koistinen, a kaiani
és saloi testvérgyülekezetek kö
szöntését hozta. Mint mondot
ta, férjével együtt az egész ün
nepi hetet a nyíregyházi gyüle
kezetben töltötték, melynek so
rán módjuk volt megismerked
ni a gyülekezet kétszáz éves
történetével. A 27. zsoltár sza
vaival és ajándékkal köszön
tötte a gyülekezetét.
A köszöntések sorában fel
szólaltak még dr. Fekete Ká
roly, református esperes, aki a
nyírségi református egyházme
gye köszöntését hozta, Bicsánszky György, kanonok,
Táborszky László, békéscsabai
esperes, akik köszöntötték az
ünnepi közgyűlést.
Az ünnepi közgyűlés Bozo
rády Zoltán igazgató lelkész
köszönő szavaival és a himnusz
eléneklésével zárult.

Egy kis beszélgetés a templom előtt

------------------------------------------------------------- -

B éke é s fejlő d és
J o h n M ilton

Idő
Repülj, irigy Idő, míg tart utad:
tereld az órák lomha lépteit,
hogy szedjék jobban ólom-lábukat,
s zabálj, amíg a bendőd megtelik.
• Hisz amit vesztünk, puszta semrrjjség
és hitvány földi lóm:
nekünk nem fájdalom
•6 neked sem nyereség.
Mert majd, hä minden rossz beléd ragadt,
s befaltad már saját falánk magad,
reánk az üdvben öröklét köszönt,
elhintve csóközönt,
s etönt a Kedv, mint megáradt folyó.
Mikor majd mind, ami őszinte jó
s valóban isteni,
Igazság, Béke s Szeretet fog fényleni
az égi trón körül,
s a lelkünk végre ö elé kerül,
kit látni egyedül üdvözitő;
ha eltűnt rólunk minden földi szenny,
csillagmezét borítja ránk a menny,
s uralkodunk feletted, Sors, Halál s - Idő.

Fordította: Fükő Dezső

l _______________ ;_________

- ebben a két gondolatban foglalható össze a Pest
megyei Egyházközi Békebizottságnak legutóbbi külön
leges ülése Juhász Sándor református esperes vezetésé
vel.
Különleges volt. ez az ülés, mert először tartotta
ülését vidéken, mégpedig Csornádon, ebben a szép falu
ban és összetartó gyülekezetben. „Büszkék vagyunk,
hogy a Bizottság nálunk ülésezik először vidéken, de
legyenek a Bizottság tagjai is büszkék arra, hogy Cso
rnádon vannak” - mondotta Eszlényi László lelkész,
házigazdánk. Különlegesség tette az alkalmat a csomádiak bőséges vendégszeretete, és az ülés végével a falu
járás is, a templom megtekintése, sőt az őrbottyáni
harangöntő munkájának lenyűgöző látványa is.
Cserepka András tanácselnök örömmel számolt be a
vezetése alatt álló községek (Őrbottyán, Csornád és
Vácrátót) fejlődéséről, sok szép eredményről, a jelenlegi
feladatokról, a Tanács munkájáról is. Beszámolójához
csatlakozott Zimmermann György és felesége szavai, a
házaspár energiája és felelőssége megragadó volt mind
nyájuk számára, akik, mint a község elöljárója illetve
a HNF Községi Bizottságának elnöke vezetik a falu
közösségét. A beszámolók után záporoztak a kérdések,
amikre őszinte és nyílt válaszokat kaptunk. Most de
rült ki, miért lehetünk „büszkék” arra, hogy ebben a
községben lehetünk: példamutató itt a közösségi össze
fogás, és a társadalom és egyház együttműködése is.
Dr. Fogd Mihály, a HNF Pest Megyei Bizottságának
titkárhelyettese a békemunka jelenlegi kérdéseiről és
feladatairól szólt. Szóba kerültek a körzeti találkozók
a megyében, ahol körzetek vezetői találkoznak a lelké
szekkel. Beszéltünk a legközelebbi papi békegyűlésről
a megyében, ahol a reykjaviki találkozóról fogunk hal
lani. Hallottunk a jövő ev elején rendezendő Békekon
ferencia előkészületeiről is. Szóba került egy kirándulás
lehetősége is a Szovjetunió kárpátaljai vidékére. Kö
szöntött bennünket a Katolikus Papi Békebizottság
küldötte is. Megtiszteltetésnek vettük, hogy jelen vol
tak a Pest Megyei egyházügyi titkár és az Állami Egy
házügyi Hivatal képviselője is.
Ülésünk „egy csepp volt a tengerben”, igaz. Mégis,
ez a különleges alkalom nemcsak erősített bennünket,
nemcsak együtt örülhettünk a béke és fejlődés ügyének
erősödéséért, nemcsak együtt aggódhattunk ebben a
kérdésben a mai feszültségek és nehézségek miatt, ha
nem úgy indultunk tovább, hogy talán tehetünk is
yalamit ehben az ügyben ki-ki a maga helyén.
K. L.
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GYERMEKEKNEK

Válaszolunk
gyermekeknek
- Isten Irta-e a Bibliát?

vagy csak a Tisztelendő bá-

pénzbe kerül. Igaz ez?

Attól függ, hogy ki mennyi
pénzt tart nagyon soknak vagy
kevésnek. Van Biblia, amely
105 Ft-ba, másik 180 Ft-ba, a
Képes Újszövetség 245 Ft-ba
kerül. Ez ma már egy 11 éves
gyermeknek sem nagyon sok
pénz, aki akarja, hamar meg
tudja spórolni. Minden Lelkészi
Hivatalban lehet Bibliát venni,
Bizonyára a ti családotokban
is többen örülnének, ha magadnak vagy valakinek vennél
karácsonyra Bibliát,

Igaz. A katolikus Biblia 72
könyvből áll, a protestáns Biblia, így az evangélikus kiadású
Biblia pedig 66 könyvből. Az
Ószövetség néhány könyvét
Luther Márton, különböző okok
miatt nem vette át. - A másik
különbség, hogy minden katolikus Bibliában vannak magyarázó részek, jegyzetek; a mienkben legtöbbször nincs.
A Biblia magyarázata nálunk
- Miért mondják a Bibliáról,
istentiszteleteken és bibliaórá- hogy „szent könyv", Szent Bibkon történik.
lie? Mit jelent az, hogy szent?
- A Bibliát is úgy kell-e olvasni, mint egy regényt?

Ha arra gondolsz, hogy egy
regényt folyamatosan olvasunk, tehát az elejétől kezdve
egyfolytában a végéig, akkor
ilyen értelemben lehet a Bibliát
is így olvasni; tehát elkezdeni
Mózes első könyvénél és eljutni
a Jelenések könyve végéig. A tartalmára nézve azonban a
Bibliát nem szabad úgy olvas
ni, mint egy regényt, mert a regény többnyire nem a valóságot mondja el, a Biblia viszont
valóban megtörtént dolgokról
és eseményekről szól. - Egyébként ami a bibliaolvasást illeti,
a Bibliát bármely könyvnél el
lehet kezdeni olvasni. Első olvasásra általában a Zsoltárok
könyvét, evangéliumokat vagy
Pál apostol valamelyik levelét
szoktuk ajánlani.

A Győr-nádorvárosi temetőben
október 28-án délután hatalmas
gyászoló tömeg vett végső búcsút
Dr. Szabó József nyugalmazott püs
pöktől. Negyvenöt lelkész lutherkabátban, a teológiai tanárok pro
fesszori talárban, az ország minden
készéből érkezett tisztelők koszo
rúkkal és virágcsokrokkal állták kö
rül a szabadtéren felállított ravatalt.
Kemenesalja népe nagy szülöttje, a
győri gyülekezet egykori lelkipász
tora, Balassagyarmat népes kül
döttsége a dunántúliból nógrádivá
lett Madách-kutató püspök-lelkész
előtt tisztelgett. Mert a volt Dunáninneni Egyházkerület püspökének, a
magyar evangélikusok nagy igehir-
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Szentnek nevezünk mindenkit és mindent, aki vagy ami
Istennel kapcsolatos. Mivel a
Bibliában Isten szól hozzánk,
ezért szent könyvnek nevezzük,
Ez azt is jelenti, hogy többre
tartjuk minden más könyvnél,
tiszteljük és szeretjük,
- Amikor a Tisztelendő bácsi
a Bibliából felolvas, miért
mondja, hogy „Hallgassuk
meg Isten Igéjét...” Miért Ige?

Az igéről ugye azt tanultátok
nyelvtanórán, hogy az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szó. A Szentírás azért Ige,
Isten Igéje, mert Isten létéről,
Isten cselekedeteiről, Istennel
kapcsolatos történésekről szól,
és ugyanakkor maga Isten cselekszik , általa, teremt, éltet,
mozgat. Ez esetben az Igét
mindig nagybetűvel írjuk,
Győr Sándor

S

K É S Z Ü L J A Z ÍT É L E T R E !

- Mindenkinek lehet Bibliája

A Bibliát nem Isten írta, ha- csíknak a templomban?
nem íratta. Emberek által. Em
berek szívébe, gondolataiba ö
Bibliája mindenkinek lehet, a
adta a mondanivalót, az 0 pa- legtöbb családban van is Bibrancsának engedelmeskedtek, *'a - Vannak olyan biblia-kiadáamikor az 0 nevében szóltak S°K melyek kifejezetten gyervagy leírták. Ezért nevezzük a mekek részére készülnek, sok
Bibliát ihletett vagy sugalma- SZ^P képpel,
zott könyvnek. Több évszázad
alatt írták a legkülönbözőbb
~ Valaki azt mondta nekem,
emberek
ho9y egy Biblia nagyon sok
- Igaz-e, hogy nem ugyanolyan a katolikus Biblia, mint
az evangélikus Biblia?

"V
VASÁRNAP *
IGÉJE
a

Amikor végezzük mindennapi dolgainkat, megszokott munkánkat,
nem mindig gondolunk tudatosan arra, hogy abból milyen jövő lesz,
vagy majdan visszapillantva milyen emlékké válik számunkra a jelen
valósága? Jó lenne így is átgondolnunk életünket, s bizonyára sokszor
másképpen alakítanánk dolgainkat, beszédünket, cselekedetünket.
A ma felelőtlensége nemcsak a pillanatot teszi tönkre, hanem az
előttünk lévő utat és időt is mind magam, mind - fájdalmasan sokszor
- családom és embertársaim számára is. Régi bölcsesség: ki mint vet,
úgy arat. Nem mindegy tehát, hogy mit és hogyan vetünk, ha fontos
számunkra az élet, a jövendő!
Nem kibúvó és magyarázat a rosszul megélt múltra és mára az,
hogy kimondva vagy kimondatlanul, nem érdekel a jövendő! Pedig
hányán és hányán ilyen csúf hamissággal kívánják igazolni önmagu
kat, bánatukat, fájdalmukat, gyengeségüket, hitetlenségüket, bűnös
tetteiket! Ki vonhat felelősségre, ha nem követek el törvénysértést, ha
egyszerűen csak közömbös vagy szeretetlen vagyok - és így tovább
- hivatkozik az ember „emberi jogaira”. Éveken, évtizedeken, egy
életen át különböző dolgok, személyek, érzések, felelősség stb. elől
bujkáló emberek - nem csak nyilvánvaló bűnözők - , mi magunk is
reménykedünk olyatén megoldásban, hogy a halál majd mindentől
„megszabadít”, megoldást adhat.
Igénk szerint azonban mindnyájunknak meg kell jelennünk a
Krisztus ítélőszéke előtt, s ettől az erkölcsi számonkéréstől még a
halál sem tarthat vissza!
Múlt, jelen és jövendő szorosan összekapcsolódik az ember, embe
riség életében. A jövő változhatóságában - hitem szerint jövőm Isten
személyes döntésétől függ, hiszen nem „végzet-hitűek” vagyunk mégis bizonyos az, hogy szorosan függ a jelentől is és igénk szerint
még az örök jövő is a jelennel kapcsolódik földi életünkön keresztül.
E földi élet ezáltal kap mély jelentőséget. Hiszen az Isten trónusa előtt
majdan felnyitandó könyvekbe most íródnak cselekedeteink, hűsé
günk, vagy hűtlenségünk jegyei. Ott majd találkozik az ember saját
múltjával. Ez a szembesítés nagyon nehéz találkozás lesz! Amit tehát
most teszünk, az az örök elveszettségünket vagy örök életünket készí
ti elő! Gondoljunk a gazdag és Lázár történetére, vagy Mt 7,21-re:
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi
az én Atyám akaratát”! Az Atyával való találkozásunkra így lesz
áldott készülődés Krisztus-követésünk ezen a földön. „Mert aki val
lást tesz énrólam az emberek előtt, arról én vallást teszek az én
mennyei Atyám előtt.” Ez a vallástételünk nemcsak beszéd, hanem
szeretetteljes szolgálat, cselekvés.
Arról, hogy az emberek cselekedetei fel vannak jegyezve, már az
Ószövetség is szól pl. Dán 7,10-ben:..... összeült a törvényszék és
könyveket nyitottak fel.”
Akik megméretnek és könnyűnek találtatnak, azok a tűz tavába
vettetnek, ahol nincs többé feltámadás, reménység. A tűz tavába
vettetik minden, ami a kegyelmes és szent isteni akarattal ellentétes,
mint a halál, pokol, a sátán. A könyvben nem véletlen, önkényes lista
található! A tűz tavába vettetés nem megmagyarázhatatlan, hanem
világos ítélet!
Az egész teremtettség is semmivé lesz —a teremtés „legyen”-jének
ellentettje s az ember maga - Sátán, kozmosz nélkül - marad Isten
előtt.
Igénk sok-sok gyötrő, nyugtalanító kérdésünkre is választ kínál,
amikor a halottak „jövője”, a halottak életben elkövetett cselekedetei,
vagy az igazság, igazságtalanság, jóság, gonoszság foglalkoztatnak
bennünket. Az egyén, a személy mindazzal együtt, ami lényéhez
tartozik, tehát cselekedetei, magatartása stb. nem tűnik el. Még a
fold, a tenger sem emészti meg. Oda kell állnia az ítélőszék elé, és
múltjával csak az igazságos ítélet után szakíthat igazán, amikor eltű
nik a föld és ég és a halál is, a pokol is tűzbe vettetik. Csak a második
halál után oldódnak meg a dolgok. Amikor csak az élet marad meg!
Vagyis azok, akik az élet könyvébe vannak beírva, akik mint Isten
gyermekei örök életet kapnak. Az örök élet Isten adománya, kegyel
mes akarata a Jézus Krisztusért. Ezért az élet könyve a Bárányé,
Jézusé, aki maga olvassa fel a neveket ítéletre.
Készüljünk tehát az ítéletre Isten és ember, a világ iránt felelős földi
élettel, hittel, bizalommal és reménységgel!
Szabó Vilmos Béla

IM Á D K O Z Z U N K
(Jr Jézus Krisztus, aki tegnap, m a és örökké ugyanaz vagy! Hozzád
menekülünk bűneink terhével, mert Te vagy a Szabadító, aki megment
hetsz az örök haláltól! Készíts fel az ítéletre, hogy már itt a földön a
Te nevedben szolgáljak, s az élet könyvéből hangozzék nevem ama
napon! Ámen.

BESZÉLGESSÜNK
Beszélgetni jó
Ez a címe Földes Anna újságíró inteíjúkat tartalmazó könyvének. Elő
szavában íija: „Kérdéseimet szegeztem
tehát hőseim, beszélgetőpartnereim
mellének, hogy megismeijem gondola
taikat, véleményüket - megismeijem
őket magukat is.” Ezért jó a beszélgetés
akkor is, ha nem inteijúról és nem híres
emberekről van szó, hanem hétköznapi
dolgokról és minden emberről. Jó a
beszélgetés annak is, aki kérdez, annak
is, aki válaszol, mert ekkor jönnek elő
olyan élmények, szempontok, felisme
rések, melyek egyébként zárva, rejtve
vagy feledve maradnának. Semmiképp
nem valljuk, amit kissé cinikusan mon
dott egy filozófus: „A beszéd a gondo
latok eltitkolására való”. - A beszéd, a
beszélgetés létszükséglet, alapvető, pó
tolhatatlan lelki igény. A valósággal,
önmagunkkal és a világgal való talál
kozás, szembesülés alkalma. Ideigóráig sok minden háttérbe szoríthatja
ezt az igényt, de aztán annál intenzí
vebben követeli jogait. Az egyik heti
képeslapban mondja egy orvos: „Hoz
zánk a rendelőbe azért szeretnek sokan
járni, mert várakozás közben jól kibe
szélgetik magukat. Nekem legtöbbször
alig van dolgom velük”. - Magam is
örülök, amikor gyermekbiblia-órán a
többség nem a még oly szép bibliai
diafilmek vetítése mellett érvel, hanem
a beszélgetésre adja le voksát. Hála Is
tennek, egyre többször. Mert a gyerme
kek érzik leginkább, hogy a rohanó élet
és a televízió családi egyeduralma mel
lett csak a beszélgetés a személyes kap
csolatot jelentő, sok-sok élményt adó.

Beszélgetni nehéz
Ez a címe a katolikus újságíró, Hegyi
Béla könyvének. O, aki számos-szám
talan interjút készített hazai és külföldi
hírességekkel, saját tapasztalatából
tudja-ismeri a beszélgetés valódi nehéz
ségeit. De nyüvánvalók a nehézségek
mindnyájunk előtt. Nehéz beszélgetni,
mert nehéz elkezdeni; nehéz bizalom
mal lenni; nehéz egymásra figyelni; ne
héz egymást elfogadni, megérteni. Ha
beszélünk vagy beszélgetünk, dialógus
párbeszéd helyett minduntalan monológszerűen mondjuk a magunkét. így
van ez bibliaórán is. Itt külön komoly
kísértés a témától való eltérés. A har
madik hozzászóló többnyire már nem
a felvetett kérdéshez szól hozzá. Egyet
len szó elég ahhoz, hogy teljesen új
fordulatot vegyen az együttlét.

Beszélgessünk!
Ez a címe most induló sorozatunk
nak. Szempontokat, irányelveket, ha
szabad azt mondani, segítséget igyek
szünk adni mindazoknak, akik a be
szélgetés jó és szükséges voltában, él
ményében eddig is részesültek és azok
nak is, akik különböző nehézségek mi
att ezen az úton még nem tudtak elin
dulni.
A témák. - Van miről beszélnibeszélgetni! Isten Igéje is és az élet is
kimeríthetetlen bőségben teszi aszta
lunkra hétről-hétre a megbeszélni vagy
megvitatni valót. Mindenről lehet be
szélgetni, mert Isten Igéjének minden
ről van mondanivalója. Általános em
beri kérdések mellett figyelünk útköz
ben az egyházi esztendőre is. Ez újabb
lehetőségeket, alkalmat és nyereséget
kínál. Néhány az indulás nyitányából:
barátság, békesség, magány, újrakez

Eltemették dr. Szabó József nyugalmazott püspököt
detőjének és a magyar irodalomtör
ténet kutatójának a távozása nem
csak a szűk családnak, hanem mind
annyiunknak vesztesége.
A Teológia Tanári Kara nevében
dr. Cserháti Sándor dékán, a volt
gyülekezet nevében Kalácska Béla
balassagyarmati lelkész, a győri
gyülekezet nevében Tekus Ottó bú
csúzott. A sírnál Bárány Gyula es
peres szolgált, az igehirdetést
dr. Nagy Gyula, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, melyet az
alábbiakban közlünk.

„LÉGY HŰ M INDH ALÁLIG, ÉS
NEKED ADOM A Z É LE T
K O R O N Á JÁ T ’
- Jelenések könyve 2,10 -

1.
1. A fájdalom és a búcsúzás könnyei
vel állunk dr. Szabó József testvérünk és
szolgatársunk koporsója körül. Jézus
Krisztus hűséges szolgája, Isten igéjének
hirdetője és tudósa volt hosszú, gazdag
életén keresztül, mindhalálig!
2. Egy kis kemenesaljai faluból,
Mesteriből indult el a földi élet útján,
egyszerű földműves családból, nyolc
vannégy éviéi ezelőtt. Élete a magyar
nép talajából sarjadt és abban gyökere
zett halálig: világos, tiszta és egyszerű
magyar nyelven tudott beszélni a legne
hezebb kérdésekről is. A ki egyszer is
hallotta, soha nem felejti el ajkán a ma
gyar szó jó izét!
3. Az ősi soproni líceum falai között,
majd a soproni Teológián tanult és kül
földi országokban, Angliában, Német
országban és a skandináv evangélikus
országokban gazdagította széles tudá
sát.
Lelkészi szolgálatát Győrött kezdte
és végezte is 21 éven keresztül. Rövid
ideig komáromi lelkész, majd 1948 és
1952 között a Dunáninneni Evangélikus
Egyházkerület püspöke. A z egyházke
rület megszűnése után Balassagyarma
ton végez lelkipásztori szolgálatot, öszszesen 25 éven keresztül. Nyugdíjba me
netele után visszatér Győrbe, teljesen a
Madách-kutatásnak szenteli hátralévő

éveit és tesz a magyar költő- és gondol
kodó-óriás legjobb hazai ismerője, kül
földön is elismert kutatója.
4. Magyarországi Evangélikus Egy
házunk életművéért 1984-ben legmaga
sabb elismerésével, Teológiai Akadémi
ánk tiszteletbeli doktorátusával tüntette
ki.
5. Csodálatos ívű életpálya, valóban,
amely a kis falusi parasztHáztól a leg
magasabb egyházi tisztségig, a püspöki
tisztségig, és az országszerte ismert és
elismert igehirdető, teológus és iroda
lomtörténész-tudós szolgálatáig vezet!

2.
Reá valóban és igazán érvényes ez az
ige: „Légy hű mindhalálig!"
1. Hűséges volt halálig a családja
iránti gondoskodó, őrző, áldozatos sze
retetben. Kemenesaljai őseit, egyszerű
szüleit, testvéreit a legnagyobb tisztelet
tel szerette. Nővére gyásza szülőföldje
népének szeretete és gyásza is koporsó
jánál.
Nagyon szerette családját: szerető
hitvestársával 56 éven át élt boldog, pél
daadó házasságban. Három leányát,
unokáit végtelen szeretettel vette körül:
ezért is jelentett számára olyan súlyos
próbatételt az ismételt megrendítő vesz
teség és gyász családjában az utolsó idő
ben. Akiket szeret az Isten, tűzben pró
bálja azokat, - de ő ebben is megállta a
hit próbáját, hűséges maradt a hitben
halálig!
2. Hűséges volt halálig szeretett
evangélikus egyházához. Belső tűzzel és
örömmel végezte Isten igéje szolgálatát

dés, alázat, öröm, szeretet, idő, megté
rés, hit, sikerélmény, csalódás, félelem,
megbocsátás.
A módszer. - Többnyire hármas ta
golása, pontosabban fonata lesz a he
tenkénti anyagoknak. Minden témánál
elsö(!) a Szentírás néhány Igéje. Ezek
az ige-ismeretben és dolgainknak igei
látásában segítenek, erősítenek. Leg
alább egy Igét minden esetben tanul
junk is meg, mert csak tanulás által
ivódik belénk. - Idézetekkel folytatjuk
majd, akár híres emberektől, énekek
ből, imádságokból, igehirdetésekből...
- ezek az idézetek az egyes témák sok
oldalú látásának eszközei. Számunkra
az értékük nem önmagukban van, ha
nem a sorozat egészében és összefüggé
sében. - Lesz mindig néhány kérdés is.
Ezek egyrésze visszakérdez a Szentírás
igei üzenetére vagy az idézetek újra-átgondolására késztet. De a legtöbb kér
dés személyes jellegű. Ezek alapján bár
ki elmondhatja a maga véleményét, ta
pasztalatát, élményét. Némelyek véle
ménye nyilván egymás mellé, másoké
egymással szembe kerül. Ha vita adód
na, ne felejtsük Pál apostol intelmét:
„Minden dolgotok szeretetben történ
jen”. - Már az is valami, ha 1-2 mon
datban elmondjuk, mert elmondhat
juk, amit az élet kérdéseiről jelenleg
gondolunk. Valaki joggal jegyezte meg
egyszer, hogy a legkülönböző kérdé
sekről miért csak híres embereket kér
deznek mindig, nekünk is van vélemé
nyünk!
Variációk. - Lehet spontán módon
kezdeni a beszélgetést, a fentiek sor
rendjében. Lehet az egyes alkalmakra
némelyeknek készülni is, akár úgy is,
hogy a részlet „házigazdájaként” egyik
az Igéket, másvalaki az idézeteket gon
dolja végig, vagy a kérdéseket osztjuk
ki előzetes átgondolásra. - Lehetséges
az is, hogy 1 vagy 2 kérdésre mindenki
felel, persze szigorúan önkéntes ala
pon. Soha senkit ne késztessünk meg
nyilatkozásra, mindennek eljön az ide
je. - Nem kell soha arra törekedni,
hogy a teljes anyagot feldolgozzuk, leg
többször mindegyikből egy kis ízelítő is
elég.
Érdemes néhány témára később, hó
napok vagy 1 év után visszatérni, és
számbavenni, mi változott azóta a kér
déssel, témával kapcsolatosan. Egy 16
éves fiú mondta nemrég: „Tetszik tud
ni, közben rájöttem, hogy amit múlt
kor annyira bizonygattam, mégsem
úgy van”. Én már rég elfelejtettem,
hogy pár hónappal előbb mit is bizony
gatott, de őbenne ez idő alatt is mun
kálkodott a gondolat.
Lehet családi körben is időt szentelni
a megbeszélésre. Sok esetben a legjobb
választ épp azoktól kapjuk, akiktől tán
nem is gondolnánk vagy várnánk: a
hozzánk legközelebb állóktól, a velünk
együttélőktől.
Lehet az Ige-idézet-kérdés komple
xummal egyedül is próbálkozni. Ez az
összeállitás és indittatás nemcsak fiata
loknak való, hanem mindenkinek, élet
kortól függetlenül.
Ha többen együtt vagyunk: menet
közben legyen mindig 1-1 ének.
És végül, de nem utolsósorban: be
szélgessünk, de ne csak egymással. Az
imádság is beszélgetés. Ennek áldásá
val induljunk, ennek légköre uralkod
jon, ami örömünk vagy gondunk tá
mad, imádságban végződjön. Egymás
nak mondott szavaink csak így lesznek
azzá, amivé szeretnénk, hogy legyen:
egyszerű, de nagyon áldott, jó beszélge
téssé.
r. r.

tétien bizalommal hitt Istenében, Krisz
tusában - halálig!

3.
szószékeken, a teológia műhelyében,
1. E nélkül a hit nélkül most összetör
Luther ízes magyar nyelven való meg
ve és vigasztalhatatlanul állnánk ez előtt
szólaltatásában, gyülekezetei odaadó
a koporsó előtt. Ez azonban ellentétben
pásztorolásában és az egyházi lapszerlenne mindazzal, amit ő hitt és m i is
kesztében (17 évig volt a „Harangszó"
hittel hiszünk! „Légy hű mindhalálig, és
szerkesztője).
neked adom az élet koronáját!"
Amikor a győri Öregtemplom lelkészi
2. Szabó József élete nem összerop
hivatalában vagy könyvtárszobájában
pant élet, amelyet kettétört a halál, ha
mint fiatal segédlelkész éjféli órákban
nem most érkezett el a hegycsúcsra, az
együtt kerestük az Ige mai üzenetét,
élet végső teljességéhez! A z ő hitével és
szinte izzott a lelkesedéstől és az öröm
a mi hitünkkel valljuk ennél a koporsónál:
től. En magam is - és hányon mások! - a halál nem mindennek a vége, a
egész életre szóló indításokat kaptunk
halál nem az élet végső legyőzője, hanem
tőle' az ige tudományában és a lelkészi
kapu, amely átvezet az élet teljességébe,
szolgálatban!
életünk Alkotójához és Urához, Isten
Püspöki székfoglaló
beszédében
Országába!
1948-ban - az egyház új útja keresésé
Szabó József, testvérünk és szolga
nek nehéz időszakában - a bűnbánat
társunk, már átment ezen a kapun az
hangját tudta megszólaltatni, és egyhá
élet Istenéhez, és Nála várja a legna
zát az alapokhoz, az evangélium szolgá
gyobbat: az élet teljességét, az örök élet
latához hívta vissza.
koronáját.
A Magyarországi Evangélikus Egy
3. Befejezésül: amikor hittel hisszük,
ház, a gyülekezetek és lelkészek százai,
hogy drága, hazatért testvérünk és bará
a hívek százezrei, a jelenlévők és a távol
tunk szelíd, alázatos fejére odakerül az
ról reá gondolák, hálás tisztelettel hajt
örök élet koronája Isten Országában,
já k meg fejüket ma Szabó József nyu
Isten igéje két dologra indít: hogy há
galmazott püspök koporsója előtt.
lánk és szeretetünk vegye körül szeret
3.
Végül, hűséges volt halálig magyar
teit, családját, akik itt maradtak a fö l
hazájához és népéhez, melynek szolgá
dön; és Isten igéje arra int és hív minket,
latát soha nem tudta elválasztani egyhá
hogy kövessük őt azon az úton, amelyen
za szolgálatától. „A jó keresztyén és a
előttünk járt: a hit mindhalálig tartó
jó hazafi - mondta püspöki székfoglaló
hűségében!
jában - egyenes arányban viszonylanak
Legyen Isten igéje az ő- koporsója
egymáshoz”. Ezért is ápolta, őrizte tu
előtt valamennyiünknek szóló üzenet,
datosan egy életen keresztül a szép és
erősítés és vigasztalás:
igaz magyar beszédet és volt a szerelme
„LÉGY H Ű M IN D H A LÁLIG É S
s e - a vasfehér izzásához hasonló szere
tettel - Madách életművének. „Meg
NEKED A D O M A Z É L E T
KO RO NÁJÁT!"
mondtam: ember, küzdj és bízvabízzál"! 0 is ezt tette: bízva bízott, fo l
Amen.
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Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján

Az élet célja és értelme
orongós novemberi vasámapo- retett, az végezte Isten művét, mert
. kon két évezred óta a halál, Isten maga sem tesz mást. Mindig
ítélet, feltámadás tényeiről prédi- ad, nemcsak a mindenség, a Föld
káltat a keresztyén egyház. Kint az az ő adománya, hanem különös
őszi avar, borongós sötétség emlé képpen is az, hogy Jézus Krisztust
keztet arra, hogy a természet életé adta oda a világért. Jézus sem tett
ben is végbemegy az elmúlás, hogy mást, mint Isten művét gyakorolta:
azután majd elindulhasson az újra javította a földi életben mindazt,
kezdés.
ami hibát a bűn és betegség ejtett
Isten figyelmeztetését láthatjuk rajta. Gyógyitott, segített, szere
az egyházi esztendő utolsó vasár tett. A keresztfa oltárán pedig job
napjainak igéiben. Mintha Isten el ban szerette az embert, mint önma
akarna gondolkoztatni életünk gát, mert odaáldozta magát éret
végső kérdései felől: miért élünk, tünk. Aki neki tanítványa, aki őt
hová megyünk, mi vár ránk? A ha követi, mind így cselekszik. Lába
lálról, ítéletről, feltámadásról szóló nyomába lép, utánéli azt, amit ő
igéknek nemcsak az a jelentőségük, élt. Ennek pedig nagyon egyszerű
hogy figyelmeztetnek életünk mú az alapgondolata: mindig a legak
landóságára, arra, hogy napjaink tuálisabb módon segíteni, a szere
sietnek, hanem az az értelmük is tet szemével észrevenni a hiányt és
van, hogy életünk alapkérdéseit ál azt helyrehozni, az élet sebeit gyó
lítják elénk. A homályos és bizony gyítani, az embereket szeretni és
talankodó életelvekkel szemben szeretni.
céltudatos, célismerő, tervszerű
A legérdekesebb az előbbi kép
életre hív el Isten. Mert ha életünk ben az, hogy akiket Jézus övéinek
nek megvan a célja, akkor abból ismer el, azok nem is tudták, mi az
világosait következnek a konkrét érdemük, annyira természetes volt
lépések. Minden célszerű cselek számukra a segítés lelkülete. Jézus
vést döntően határoz meg a cél pedig áll előttünk és kihirdeti min
iránya. A cél világos látása nélkül den időkre érvényesen: minden
az ember cselekvése rendszertelen szenvedő, rászoruló emberben ő
és ellentmondó kapkodássá fajul.
maga van jelen. Neki szól a segítés,
A halálról, ítéletről, feltámadás mert az ő tanítása értelmében törté
ról szóló igék messzire tekintő élet nik az, ö maga jár ott, ahol ez
re tanítanak. Aki tudja, hová fog megvalósul.
De ezt is ki lehet szélesíteni abban
megérkezni, mi az úti célja, az el
igazodik a részletkérdések tekinte az értelemben is, hogy ahol hábo
tében is. Ezért akarja Isten megmu rús vérontás van a világon, kibom
tatni, mi a rendeltetésünk a földön, bázott házak tövében a riadtszemű
milyen célkitűzéssel küldettünk az gyermek tekintetében Jézus szenve
. életbe, mi felé haladunk, mi vár dő tekintete van. S amikor a sebek
enyhítésére bármi is történik, az
ránk, hová érkezünk meg.
an a Bibliában egy kép az utol Jézus fájdalmát enyhíti.
^me ennyire alapvető mérték az
só ítéletről, amelyben Jézus
emberéletben a segítő szeretet.
Máté
evangéliumában
(Mt
Csak az összmunkánk emléke fog
25,31-40) elmondja azt a mértéket,
aminek alapján áttekintheti az em fennmaradni. Ami megmarad, az a
ber életét. E szerint megjelenik az szeretet ereje lesz. El lehet-e mon
egykori ember Jézus, a valóságos dani rólunk: velem jót tett, engem
Isten, és beül dicsősége királyi szé segített, hozzám jó és vigasztaló
kébe. Maga köré gyűjti az emberek volt, sokat dolgozott; munkáján át
egyik részét, s azt mondja nekik: szerette és szolgálta az embereket,
„Jertek, én Atyámnak áldottai, mert a munka mindig a szeretet
örököljétek ez országot, amely szá tervszerű megvalósulása.
Borongós novemberi időben az
motokra készíttetett a világ meg
alapítása óta. Mert éheztem, és en élet céljáról, értelméről, az ítéletről
nem adtatok; szomjúhoztam, és in és feltámadásról ezt üzeni Isten vi
nom adtatok; jövevény voltam, és lágosságul és erősítésül.
Ottlyk Ernő
befogadtatok engem; mezítelen
voltam és felruháztatok; beteg vol
tam, és meglátogattatok; fogoly
Az evangélium köve
voltam és eljöttetek hozzám. Ak
tei is rászorulnak arra,
kor felelnek majd neki az igazak, hogy legyenek, akik se
mondván: Uram, mikor láttuk, gítségükre vannak, erő
hogy éheztél, és tápláltunk volna? sítik őket szolgálatuk
ban, vigasztalják őket,
vagy szomjúhoztál, és innod ad amikor megszomorod
tunk volna? És mikor láttuk, hogy nak. Isten gondosko
jövevény voltál, és befogadtunk dott arról, hogy Róma
felé közeledve, legye
volna? vagy mezítelen voltál, és fel nek, akik a fogoly Pált
ruháztunk volna? Mikor láttuk, is erősítik és bátorítják.
hogy beteg vagy fogoly voltál, és Amikor elhagyták a
hajót és Nápoly közelé
hozzád mentünk volna? És felelvén ben, Puteoliban száraz
a király, azt mondja nékik: Bizony földre szálltak, ahol
mondom nektek, amennyiben már az ott élő keresztyének vették körül
Pált, akik egyrészt igényt tartottak szol
megcselekedtétek eggyel az én leg gálatára, másrészt a Rómában élő ke
kisebb atyámfiai közül, énvelem resztyéneket is értesítették jöveteléről,
így vált lehetségessé, hogy azok Rómá
cselekedtétek meg.”
ból mintegy hatvan kilométernyire eléje
f tfogó, felséges kép! A világité- jöttek. Ez nem csupán a kölcsönös üd
i \ let mértéke azonos minden vözlést és bemutatkozást jelentette, ha
azt is, hogy a római gyülekezet
ember számára: a szeretet ez a mér nem
tagjai ettől kezdve gondoskodtak Pál és
ték. Egyszerű, mindenki által kö Lukács ellátásáról. Éreztették velük sze
vethető, érthető, világos mérték. rzetüket és megbecsülésüket.
Az Itáliában élő keresztyénekkel való
Alapgondolata: szeretni és adni. találkozás
és azok gondoskodó szeretete
Ezt állandóan, személyválogatás Pált örömmel töltötte el és Isten iránti
nélkül, áradóan, bőségesen, ahogy hálaadásra késztette. Megtelt bizako
és reménységgel, hogy ha más
Isten maga adja a szeretetét. Aki dással
körülmények között is, mint ahogy va
így cselekedett, adott, segített, sze lamikor tervezte, de mégis lehetősége
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A nyárutón Lotharingia egyik csodálatos útján jártam, ahonnan
az ember a végtelenbe lát, ahol az egyik hegylánc követi a má
sikat. A nap utam irányával szemben ment le, mindent bera
gyogva, úgy, hogy a távoli dombokon a fák mintha lángba borul
tak volna, az ember szinte érezte a ragyogást maga körül. Ekkor
csodálatosan jó kedv fogott el, a látványt olyannak éreztem, mint
az életünkről szóló példázatot: egész életünkben a nap felé me
gyünk mindaddig, amíg a földi nap számunkra lenyugszik, de
egyre jobban és jobban körülfogva a fénytől az utolsó pillana
tig. .. s nem számit, hogy a látható nap számunkra is lenyugszik.
Ahogy a csodaszép ének mondja:
Ó nap hová tűnél el, / Hová űzött az éjjel, / Mely harcban áll veled? I Te
nem ragyogsz az égen, / De más napom van nékem: / Betölti Jézus szi
vemet.
A. SCHWEITZER

c

.Áldjad, lelkem az Urat, ...'
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százéves
a diósgyőri gyülekezet
A 12. századi eredetű diósgyőri
vár tövében, a századforduló évei
ben épült evangélikus templom
ban, október 5-én hálaadásra gyűl
tek össze a diósgyőri gyülekezet
tagjai. A gyülekezet 100 éves önál
lóságáért adtak ■hálát Istennek.
1886 júliusában a diósgyőri evan
gélikusok régi álma vált valóra:
anyaegyházközséggé alakulhattak.
A lutheri tanítás már az 1530-as
években termékeny talajra talált
ezen a vidéken. Diósgyőr első pap

ját, Körtvélyesi Dánielt, aki a lu
theri tanítást hirdette, Melanchton
Fülöp avatta lelkésszé. A 16. szá
zad második felétől azonban több
mint két évszázadon át búvópa
takként eltűnt a gyülekezet. Elein
te az arnóti gyülekezetbe jártak az
itteni evangélikusok, majd az
1783-ban önállósult miskolci gyü
lekezet leánygyülekezeteként éltek
tovább. 1798-ban már felépítették
(Folytatás a 3. oldalon)

Dr. Nagy Gyula püspök köszöntője a közgyűlésen

SZEBIK IMRE
budai e sp ere s,
a z É sz a k i E g y h á z k e rü le t
p ü s p ö k h e ly e tte s e

Interjú az Egyházak
Világtanácsának
elnökével
(3. oldalon)

A z É sz ak i E v an g é lik u s
E g y h á z k e rü le t n o v e m b e r
5-én ta r t o tt k ö zg y ű lése a
Dr. Korén E m il b u d a i es
p e re s n y u g a lo m b a v o n u 
lásáv a l m e g ü re se d e tt egy
h á z k e rü le ti lelkészi fő 
jeg y ző i tisztség re Szebik
Imre b u d a i e sp ere st v á 
la s z to tta m eg. E g y h ázi
tö rv é n y e in k sz erin t az
e g y h á z k e rü le t lelkészi fő 
jeg y ző je h iv a ta lb ó l a p ü s 
p ö k helyettese.
csalódás éri, bár „egye
sek hittek a beszédé
nek”. Jézus Krisztus el
utasításában Pál újra az
ezsaiási prófécia betel
jesedését ismeri fel: Is
ten süketséggel és vak
sággal bünteti népét
önhittsége és hitetlensé
ge miatt. Ugyanakkor
megerősödik benne a
bizonyosság, hogy „a
pogányoknak küldetett
el Istennek ez az üdvös
sége”.
Az Apostolok Csele
kedeteiről írott könyv utolsó mondatai
arról tanúskodnak, hogy az evangélium
hirdetésének szolgálata valóban meg
nyílt Pál előtt: Ő pedig ott maradt teljes
két évig saját bérelt szállásán, és fogadta
mindazokat, akik felkeresték. Hirdette
az Isten országát, és tanított az Úr Jézus
Krisztusról, teljes bátorsággal, minden
akadályóztatásaiélkül”.
Itt megszakad a további tudósítás.
Nem ismerjük Pál ítéletét sem. A ha
gyomány lehetségesnek tartja, hogy Pált
felmentették és ő új missziói útra vagy
utakra ment. Azt azonban biztosan tud
juk, hogy pár év múlva ez a város lett
mártírhalálának színhelye. Nemcsak
igehirdetése, halála is az evangélium
magvetése volt.
Magyar László

Történelmi
arcképcsarnok A fogoly apostol
a keresztyénség szabad szolgálata
első idejéből
ApCsel 28,11-31
nyílik az evangélium hirdetésére a biro
dalom fővárosában is.
Ez a bizakodás érződik azon a tettén,
hogy amikor Rómában engedélyt kap
arra, hogy a saját maga által bérelt la
kásban lakjon, azonnal magához hivat
ja a zsidók elöljáróit. Kapcsolatot keres
velük, hogy alkalmat találjon a bizony
ságtételre Izrael reménységének betelje
sedéséről, Isten országáról, Jézus Krisz
tusról. Az előző szolgálatai során szer
zett, s a fogsághoz vezető elszomorító
tapasztalatok sem csökkentették népe
iránti felelősségét. Úgy érzi, elsősorban
nekik tartozik az evangélium örömhíré
vel, ők azok, akik a messiási reménység
beteljesedését igazán megérthetik és an
nak örülhetnek.
Ebben a törekvésében Rómában is

Közgyűlések
egyházunkban
November 5-én és 6-án tartotta egyházunk két kerülete közgyűlését.
Az alábbiakban beszámolunk az ott elhangzottakról.
ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLET

DÉLI
EGYHÁZKERÜLET

A közgyűlésen elhangzott jelentésé
ben dr. Nagy Gyula püspök visszate
kintett az elmúlt három esztendőben
elvégzett munkára, szólt a gondokról
és az előttünk álló feladatokról.
A z Északi Egyházkerület is, gyüleke
zeteivel és gyülekezeti tagjaival együtt
Krisztus testének, az egyháznak tagja.
Él, megújul, növekszik az egyház, mert
a feltámadott Jézus Szendéikével mun
kálkodik. Éppen ezért „egyházkerüle
tünk életének, minden szolgálatának
alapja Jézus Krisztus és az ő igéje. Ez
a biztos szikla, fundamentum”, - mon
dotta a püspök. Isten igéje az, amely
hitet és új életet teremt. Felelős szeretetre indít. Isten igéje teremt fiakat. En
nek egyik tanújele egy új gyülekezet
létrejötte a Fejér megyei Móron, ahol
„az utóbbi években a beköltözések
miatt annyira megnőtt az evangéliku
sok száma, hogy az egyházkerület az
országos egyház segítségével egy gyüle
kezeti házat vásárolt és állított a fiatal
gyülekezet szolgálatába”. Növekedett
a megkereszteltek és konfirmáltak szá
ma. „Tovább nőtt az iskolai hitoktatás
szolgálata is. Az 1983-84-es tanévben
csak 28, az 1985/86-os tanévben vi
szont már 53 gyülekezetünkben volt
iskolai hitoktatás”. Nőtt a gyermek- és
ifjúsági bibliaórák száma is. A „lelki
elmélyülés jeleként kell értékelnünk,
hogy az Úr szent vacsorájával élők szá
ma is folyamatosan növekedett”.
Az egyház Ura előtt mindig igaz'
számadásnak kell elhangzani. Igaznak
kell lenni „az eredmények, a jó gyümöl
csök hálás elismerésében és igaznak
kell mulasztásaink, vétkeink, gyarlósá
gaink megváltásában is.”
Gondjainkról is szólt a püspöki je
lentés. „A bibliaórák növekedése mel
lett csökkent az istentiszteletek száma.
Sajnos, tovább tartott halálozások és
nyugdíjba vonulások miatt a kerület
lelkészi létszámának csökkenése." Ez a
szolgálatot végző lelkészeknek foko
zott megterhelést jelentett. A Teológiai
Akadémiánkon a Levelező Tanfolya
mon végzettek közül többen vállaltak
gyülekezeti munkatársi szolgálatot, de
ők sem tudták pótolni a kiesett munka
erőt. Istennek legyen hála, jelentősen
nőtt a teológiai hallgatók száma. Ok
állnak majd a>szolgálatban elfáradtak
helyére, s adják tovább Isten üdvözítő
szeretetének jóhírét. „Szomorú adat a
lelkipásztori látogatások csökkenése”.
Pedig a pásztori szolgálatban nem fá
radhatunk meg. Több figyelmet kell
fordítani azokra, akik új lakóhelyre
költöztek. Akik kis szórványokban,
vagy nagy városok házóriásainak szór
ványaiban várnak a lelkipásztori, test
véri szolgálatra, megkeresésre és gyüle
kezetbe hivogatásra.
„Az egyház Ura hitet teremt és szol
gálatra indít. Aki az elsőt, a szív hitét,
a forrást elfelejtené, vagy másodrendű
nek tekintené, éppen úgy hamis taní
tást követ, mint aki a másodikat, a
jézusi szeretet jó cselekedeteit itt a vi
lágban akatja kevésbé fontossá tenni,
vagy másodrangúnak tartani az egyház
életében”.
Szolgálatunkat „a családokban,
gyülekezeteinkben, hivatásunkban, né
pünkben és társadalmunkban, a min
ket körülvevő világban kell elvégez
nünk, hitünk által meghatározott érte
lemmel munkálkodva hazánk és az em
beriség javán.
A közgyűlés imádságos szeretettel
gondolt dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
re, Istentől kérve számára gyógyulást.
Megemlékezett arról, hogy az 1984ben Budapesten megrendezett LVSZ
Nagygyűlés „az egész világ evangélikusságában és hazai társadalmunkban
is elismerést szerzett az alig félmilliós
kis magyar evangélikusságnak.
Kegyelettel emlékezett meg azokról,
akiket az egyház Ura hazahívott.
A közgyűlést megelőző istentisztele
ten dr. Nagy István teológiai tanár, a
Gyülekezeti Segély kerületi előadója
hirdette Isten igéjét. Arra az Úrra mu
tatott, aki szolgálattal bízta meg tanít
ványait és Akinek számot kell majd
adnunk szolgálatunkról amikor megál
lunk előtte.
Nagy István

Huszonnyolc év után - rendhagyó
módon - püspökhelyettesi jelentés
hangzott el a közgyűlésen. Ez a tény is
azt mutatta, hogy Káldy Zoltán püs
pök betegsége miatt nem lehetett jelen
ezen a beszámolón. Sólyom Károly
püspökhelyettes és dr. Szilágyi Béla ke
rületi felügyelőhelyettes elnökölt a köz
gyűlésen, melyen a hivatalos küldöttek
mellett nagyszámú érdeklődő gyüleke
zeti tag is jelen volt.
A megelőző istentiszteleten Keveházi László esperes hirdette az igét Gál
6,2 alapján. A „hordozó szeretetről”
beszélt. Arról, hogy a keresztyén élet
Krisztus hordozó szeretetéböl él. Ő az,
„aki hordozza a világ bűnét”, ő az, aki
„a törvény átkát magára vette”, bűnné
lett az emberért a kereszten. Ez a Krisz
tus törvénye, ennyire közösségre lépett
az emberrel. A keresztyén élet titka:
ebből a hordozó szeretetből élni. Elve
szi bűneimet, hordozza gondjaimat.
Mellettem van, szolidáris velem. Rá
lehet bízni egyéni életünket és egyhá
zunk életét is, van ereje hordozni. Isten
adja, hogy egyházunkban egyre többen
éljenek Krisztus hordozó szeretetéböl,
lelkészek és gyülekezeti tagok egy
aránt. És váljék életük másokat hordo
zó szeretetté. 0 levette vállamról a ter
het, kész vagyok én is hordozni mások
terhét. Kölcsönösen! A gyülekezet kö
zösségében a másik terhe az enyém, az
én terhem a másiké. Kezdjük el! Lelké
szek, lépjünk egymás mellé, gyülekezeti
tagok vegyük észre a másikat. Jobban
figyeljünk a másik gyülekezetre, egész
egyházunk gondjára, közös kérdé
seinkre is. Szocialista társadalomban
élünk, szép út van mögöttünk. De ma
is vannak terhek, kiáltó nehézségek,
feladatok, bajok és megoldatlan kérdé
sek is. Egyre több a lehetőségünk ezek
re a szolgálatokra is. Ezekből is vállal
juk részünket, hordozzuk a közterhe
ket is.
A püspökhelyettesi jelentés felölelte
az 1983—85. évek sok emlékezetes, szép,
együtt átélt eseményét. Beleágyazta
egyházunk déli kerületének életét ha
zánk, társadalmunk életébe, meg nem
feledkezve azokról a kérdésekről, me
lyek világunk mai helyzetét meghatá
rozzák, szólt a béke munkájában való
részvételünkről és társadalmunk mai
kérdéseinek megoldásában való segítő
szándékunkról. „Felelősen kell szem
benézni az ember erkölcsi és tudati for
málásával abban a három dimenzió
ban, amit a család, az iskola és a mun
kahely jelent a mai ember számára.”
Kerületünk belső, életét gazdag gyü
mölcstermés jellemezte. Luther-jubileumi év, a LVSZ Nagygyűlésének éve és
eseményei egészen addig, hogy Káldy
Zoltán püspököt az LVSZ elnökké vá
lasztotta. Az utolsó esztendő éppen
ezért volt a növekvő aktivitás éve. Püs
pökünk itthon és külföldön számtalan
sok szolgálatot végzett el. Mindez hal
latlan fizikai és idegi megterhelést, de
■hatalmas szellemi munkát is igényelt.
Csak elismeréssel adózhatunk ennek a
lendületes munkának. A közgyűlés ha
tározatában kifejezte mély együttérzé
sét, ragaszkodó szeretetét püspöke
iránt. Imádsággal gondolt reá betegsé
gében is, és felhívta a gyülekezeteket,
lelkészeket és presbitereket, - gyako
rolják az érte való imádságot. Ugyan
akkor kérte a gyülekezeteket és lelké
szeket, hogy a hit bátorságával, a szere
tet melegével és a reménység erejével
végezzék tovább „fegyelmezetten és
hűségesen szolgálatukat a maguk he
lyén.”
A közgyűlés határozatai hitet tettek
egyházunk békeszolgálata mellett, rá
irányították a figyelmet a januári ma
gyar Békekongresszusra. Népünk er
kölcsi megújulásának munkálására és
a nehezebb gazdasági feltételek között
is helytállásra buzdított. Szorgalmazta
lelkészevangélizációk tartását, a gyüle
kezeti munka tele:venítését, gyermekifjúsági munkában éppúgy, mint a
pásztorolásban, és a laikusok szolgá
latba állítását. Elhangzott a köszönet
szava a nagygyűlésért végzett munká
kért, a gyülekezetek kézimunka és más
adományaiért is.
Tóth-Szöllös Mihály
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„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki meg
kapja, amit megérdemelt, aszerint, amit e testben
cselekedett: akár jót, akár gonoszát.” 2Kor 5,10.
VASÁRNAP - „Ruhájára és derekára az a név van
írva: KIRÁLYOKNAK KIRÁLYA ÉS URAK
NAK URA” - Jel 19,16 (Ezs 26,13.-Mt 25,
31-46.-Zsolt 50) Hozzá, hatalmához hasonlítani
senkit és semmit nem lehet. A leghatalmasabb földi
király, császár, fáraó vagy úr még csak porszem se
mellette. Az Isten hatalmassá tette, mindenek fölé
emelte, hogy minden térd meghajoljon előtte. Mi
lyen jó, hogy őreá van bízva életünk, nála kezdhet
jük és nála fejezhetjük be.
- „Borulj le Istenednek, az Úrnak színe
előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit
Istened, az Úr ad neked és házad népének.” - 5Móz
26,10-11 (Zsid 13.16.-Lk 19,1 l-28.-Jel 10,1-11.)
A mózesi törvényekben szerepel ez a mondat. így
tegyen Isten népe, amikor az új terményt bemutatja
Istennek. Nagyon régi rendelkezés ez, mégis tökéle
tesen igaz és jogos ma is. Tudjuk, hogy amink van,
az Istentől van, ezért mást nem is tehetünk, leboru
lunk előtte és hálát adunk néki.
jjafan?: - „Tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem
mindig előttem van.” - Zsolt 51,5 (Lk 15,2.-Lk
16,1—9.—Jel 11,1-14.) Bármelyikünk vallomása lehet
ez, nemcsak Dávidé. Ő tudta, hogy az Isten előtt
csak így állhat meg. Nem mentegetőzve, nem szépít
ve a dolgokat, hanem így: tudom, hogy hűtlen vol
tam. így kérhetjük Istenünket: könyörüljön rajtunk.
p á n i - „Amennyivel magasabb az ég a földnél,
annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és
az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” - Ezs.

55,9 (Jn 3,3.-Lk 13,1-9-Jel 11,15-19.) Egyszóval:
S z irm a i Z o l tá n , d u . S. s z e r e te tv e n d é g s é g :
S z irm a i Z o l tá n . O lló i ú t 2 4 . d e . fé l 11. ( ú rv .)
végtelenül. Ezért sokszor hiába próbáljuk megérte
K e r té s z G é z a . K a rá c s o n y S á n d o r n . 3 1 - 3 3 .
ni, kutatni az Isten dolgait, emberi gondolatokkal
d e . 9 . K e rté s z G é z a . R á k ó c z i ú t 5 7 /b . d e . 9 .
(s z lo v á k ) C s e lo v s z k y F e r e n c , d é li 12. ( m a 
megmagyarázni. Lehetetlen. Csak azt mobdhatjuk:
g y a r ) K e r té s z G é z a . T h a ly K á lm á n u . 2 8 . d e .
Mind jó amit Isten tészen, szent az Ő akarata - s
11. R é d e y P á l. K ó b á n y a d e . 10. F a b in y T a 
elfogadom. Ha pedig az Isten szándékából és gondo- I m á s . V a j d a P é t e r n . 3 3 . d e . f é l 1 2 . F a b i n y
T a m á s . Z u g ló d e . 11. (ú rv .) S z a b ó L a jo s .
lataiból valamit is megértünk, boldogok lehetünk.
K e re p e si ú t 6 9 . d e . 8. S z a b ó L a jo s. G y a rm a t
n
CS0TÖRTOIC - „Mivel pedig fiák vagytok, Isten * . 1 4 . d e . f é l 1 0 . S z a b ó L a j o s . K a s s á k L a j o s
elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt I dn e. .2 2n .e dg ey .e d1 1 .1 0B. a Rc heoursesc zA Kn da rt áa sl i.n F. rVa án cgieúp tá 1n 2 n9 ..
kiáltja:” Abba, Atyám! - Gál 4,6 (Ézs 29,19.-Ez I 4 3 . d e . 8 . R e u s s A n d r á s . Ú j p e s t d e . 1 0 . B l á z y
14,12—23.—
Jel 20,1-6.) Amit pedig megérthetünk az ; EL razj os és b. ePt .e Ss toerroz ks és áb re-tÚ dj tee. l e 1p 0d. e .P fi én lt é9 r. nPé i nNt éar gn yé
Istenből és hittel elfogadhatunk, az is az Ő ajándéka, j N a g y E r z s é b e t . P e s t l ő r i n c d e . 1 0 . H a v a s i
Szent Lelkét adja nékünk, hogy világosan lássuk ő t [ rKo áml mn eágny. e dP e8s.t l őHr ai nv ca s iE rKz sáél mb eát -nt .e l eKpi s pd ee s. t hd áe .
életünkben. Egyik legdrágább ajándéka, ha azt tud- j 1 0 . B o n n y a i S á n d o r , d u . f e l 7 . B o n n y a i S á n 
d o r . K is p e st W e k e r le - te le p d e . 8 . B o n n y a i
juk mondani: Atyánk Ő.
S á n d o r . P e s tú jh e ly d e . 10. B iz ik L á s z ló . R á 
PÉNTEK - „Hazamentek örvendezve és vidám szív- j k o s p a l o t a K i s t e m p l o m d e . 1 0 . B o l l a Á r p á d .
R
vei azért, mert sok jót tett az Úr népével.” lKir 8,66 J á k o s s z e n t m i h á l y d e . 1 0 . M á t y á s f ö l d d e . 9 .
S z a la y T a m á s . C in k o ta d e . fé l 1 1 . S z a la y
(Ef. 4,7.-2Thessz 1,3-10.-Jel 20,7-10.) Salamon f T a m á s . K i s t a r c s a d e . 9 . S o l y m á r P é t e r . R á 
k o s b e g y d e . 9 . I n o t a y L e h e l. R á k o s c s a b a d e .
egész népével járult az Úr színe elé hálaadásra, ör9 . K o s a P á l. R á k o s lig e t d e . 1 1 . K o s a P á l.
vendező és vidám szívvel tértek haza. Ma is az Úr í R á k o s k e r e s z t ú r d e . f é l 1 1 . K o s a L á s z l ó , d u .
színe elé járulni, néki hálát adni, megköszönni min- j 5 . s z e r e t e t v e n d é g s é g : V e t ő I s t v á n .
den jóságát örvendező és hálás szívet ad. így lehet ; l ó sB, édces.i kfaé pl u 11t é r( ndéem. 9e t. ) (, ú dr ve .. ) 1M1 .a d( úorcvs.a) i NMa igky
Isten népe örvendező nép.
G y u la , d u . 6. F o d o m é S z k rin y á r K a ta lin .
SZOMBAT ~ „Jézus így imádkozott: Kijelentem a te J TK oa rt oa cl ikn ó. Ót ébr u dd ea . d feé.l 190. . FGoödroö mg éT iSb zokr .r i nXyIáI r.
nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világ- | T a r t s a y V i l m o s u . 1 1 . d e . 9 . D o n á t h L á s z l ó ,
ból.” Jn 17,6 (2Móz 3,14.-2Kor 5,1-10.-Jel 1 d e . 1 1 . D o n á t h L á s z l ó , d u . f é l 7 . T a k á c s
J ó z s e f . M o d o r i u . d e . fé l 10. P e s th id e g k ú t d e .
20,11-16.) Jézus főpapi imádságában imádkozik így l f é l 1 1 . T a k á c s J ó z s e f . K e l e n f ö l d d e . 8 . M i s s u r
nem sokkal elfogatása előtt. Eddig is mindent meg- > a T i b o r , d e . 1 1 . ( ú r v . ) M i s s u r a T i b o r , d u . 6 .
B e n c z e I m r e . N é m e tv ö lg y i ú t 1 3 8 . d e . 9 .
tett, hogy az emberekkel megismertesse az Istent. De
B e n c z e I m r e . K e le n v ö lg y d e . 9 . R ő z s e I s t v á n .
most a végső és legnagyobb szolgálatra is kész, hogy : B u d a f o k d e . 1 1 . ( ú r v . ) R ő z s e I s t v á n . C s i l l a g 
küldetését teljességre vigye. A kereszten értünk meg- | hMe eg zy őds ei . Gf éyl ö1r 0g .y B. e n k ő B é l a . C s e p e l d e . f é l 1 1 .
halt Jézus úgy mutat Istenre, hogy Őt olyannak •
Szentháromság ünnepe utáni 25. va
lássuk, amilyen. Értünk Egyszülött Fiát feláldozó :
sárnapon az oltárterítő színe: zöld.
Isten.
Roszík Gábor

Sághy Jenő

Beteglátogatás
Rábaparti ház kerítése mellé tá
masztom kerékpáromat. Neveze
tes ház. Ebből az épületből szár
mazó adatszolgáltatás alapján
hangzik el naponta, két óra előtt,
vízállásjelentéskor a Petőfi Rádió
ban: „Ä Rába Árpásnál... A Mar
cal Mórichidánál...” - Gátőrünk
édesanyja súlyos műtét után haza
érkezett a kórházból...
Belépek a ragyogóan tiszta, par
kettás, modernül berendezett la
kásba. Magas, karcsú vázában pi
rosló tulipánok az öröm színét su
gározzák. Beljebb megyek és szem
betalálom magam a pamlagon ülő
beteggel. Sápadt, megviselt, be
esett arca nagy fájdalmak átélésé
ről tanúskodik, de mélyen ülő, sze
líd szeme beletörődést, békességet
tükröz. A ruházata pedig... Nos,
az a „profán” gondolat futott át
agyamon: sohasem láttam én Irén
asszonyt ilyen szépen „kiöltözve”
egészséges korában. Vasárnap dél
után lévén, hozzátartozói gondo
san felkészítették őt a várható lá
togatók „fogadására”. Nagyon jól
tették. Régen - a szegényparaszti
családban - nem lett volna mód
erre...
Szemem megakad betegünk ta
karos cipőbe bújtatott egyik lábán,
melynek párját hiába keresem szív
szorongva. Azt bizony levették a
kórházban.
Helyet foglalok a beteg mellett,
ő kezdi beszélgetésünket:
- Hát így jártam, tisztelendő
úr... Sokat szenvedtem, de az éle
tem megmaradt...
- Az a legnagyobb baj, hogy
mindketten betegek vagyunk szólal meg félje, aki agyvérzés mi
att, közel húsz éve már állandóan
orvossággal él. Huzamos ideig
volt gyülekezetünk gondnoka.
Dolgozni nem tud, mozgásában
korlátozott. . Betegségének nem
könnyű terhét pásztor őseinek
csendes nyugalmával hordozza.
Megbetegedéséig
hangoskodás
nélkül, de robusztus erejével „nyo
mósán”, megállást nem ismerve
dolgozott.
Dolgozott Irén asszony is - töré
keny testalkata dacára - látástólvakulásig; s férje megbetegedése
óta, ha lehet, még feszítettebben.
Kezében mindig égett a munka.
Trombózist kapott, nem vett róla
tudomást. Elviselhetetlen fájdal
mak között, trombózisos lábbal
hajtotta, hajszolta magát még he
teken keresztül.
Gyerekkoromra emlékezem, beledi nagyanyám (Molnár Eszter)
gyakran hangoztatott szilárd meg
győződésére:
- A betegség csak kényesség.
Irén asszony ezt a kemény pa
raszti regulát szokta meg és ehhez
tartotta magát. Majdnem az életé
be került.
Kórházba szállították, segítő
kész kezekbe. Ott megmentették az
életét. Szerették volna megmenteni
lábát is. Evégből egy hét alatt há

‘

d e . l l . ( ú rv .) P in té r K á r o ly , d u . 6 . b e te g e k
v a s á r n a p ja : R ib á r J á n o s . F a s o r d e . 11. (ú rv .)

romszor is műtötték, de végül am
putálni kellett térden felül.
Kórházi napjairól szólva Irén
asszony nem panaszkodik. Csak
futólag utal a rendkívüli fájdal
makra, melyeket átélt, inkább az
orvosok s az ápolószemélyzet vele
való bánásmódjáról beszél; őszinte hálával.
- Olyan jók voltak hozzám.
Olyan szépen beszéltek velem. És
a jó szó - amint mondani szokás fél gyógyulás...
Távozóban vagyok, amikor
autó áll meg a gátőrház előtt: ízlé
sesen, jól öltözött társaság száll ki
belőle. A köztük lévő kisfiú, mint
egy kis lord. Beteglátogatásra jöt
tek ők is; erről tanúskodik az álta
luk hozott égővörös kardvirág cso
kor. Pár szót váltok velük. Roko
nok egy közeli faluból. Kiderül,
hogy jól ismernek engem, még harkai szolgálatom idejéből. Szavaik
alapján emlékeim között kutatva
rájövök: én is ismerem őket. Haj
dani szegényparaszt család...
Tűnődve taposom hazafelé a pe
dált. Vajon mi az oka annak, hogy
jóllehet olyan asszonytestvérünk
től távozom, akit súlyos csapás ért,
mégis megkönnyebbült érzés ha
talmasodik el rajtam? Hát az, hogy
a beteg belenyugvással tűri nehéz
sorsát, hordja keresztjét. És még
valami. A keret, a környezet, a
háttér. Régen, hasonló látogatása
im alkalmával a hátteret nem egy
szer a nyomor festette feketére.
Most ilyesminek nyomát sem lel
tem. Ellenkezőleg.
Tóth Árpád - Jó éjszakát című
verse szerint - ágyába feküdve si
mogatja a takaróján heverő papír
lapokat s azon töpreng: újon, vagy
ne írjon.
- Es kicsit fájón sóhajtom: mjnek?
Minek a lélek balga fényűlése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.
A puszta létért folytatott küzde
lem, a megélhetésért folytatott
harc régi paraszti világában „hiá
bavalóságnak”, oktalan fényűzés
nek számított minden, ami a szí
vós, kemény, megállás nélküli
munkát gátolta, néha bizony még
a betegekről, öregekről való meg
felelő gondoskodás is. Manapság
ez mintha megváltozott volna.
Sorra épülnek az új, összkomfor
tos házak s legtöbbször jut azok
ban hely - parkettás különszoba az elerőtlenedett, sínylődő öregek
számára is, akik még földes szobá
ban kezdték életüket. Beteglátoga
tásaim alkalmával gyakran kelle
mesen lep meg a betegszoba rend
je, tisztasága, szellőzöttsége, télennyáron megfelelő hőmérséklete.
Moist már - úgy látszik - nem szá
mít „balga fényűzésnek”, ilyesmire
is van „ideg s velő”. És - szív...
Jó dolog az életszínvonal emel
kedése a betegek számára is. Eny
hítheti szenvedésüket, könnyítheti
a rájuk nehezedő keresztet.

A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Mt
24, 15-28; az igehirdetés alapigéje: Jel
20, 11-15.

Még drágább dolog, ha az em
berek jó szóval, segítésre készen
tudnak fordulni egymáshoz, külö
nösen a szenvedőkhöz, betegek
hez. A jó szó, fél gyógyulás - val
lotta Irén asszony saját tapasztala
ta alapján.
Legdrágább pedig az, hogy van,
lehetséges, teljes gyógyulás. Mind
azok számára, akik hittel befogad
ják Isten hozzájuk intézett jó sza
vát: az evangéliumot.
A kereszt evangéliumát.

S za k á la s G yörgyné

S. J.
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Konferencia a gyülekezet
építéséről
Az NSZK-beli evangélikus egy
házak Missziói Társasága október
27.-november 1. között konferen
ciát rendezett a gyülekezet-építés
kérdéseúől Ammersbekben (Ham
burg mellett). Az alkalmon egyhá
zunk képviseletében résztvett
Tóth-Szöllős Mihály Bács-Kiskun
megyei esperes.
Egyetemi-főiskolai
lelkészkonferencia előkészítése
Az európai egyetemi-főiskolai
lelkészek jövő évi konferepciáját
Palma de Mallorcán tartják (Spa
nyolország). A konferenciát előké
szítő ülésre ugyanitt került sor no
vember 6-10. között. Az ülésen az
előkészítő bizottság tagjaként
résztvett Szirmai Zoltán pesti es
peres.

Bakonyszombathely-Hánta-Ászár
A gyülekezet gondozásával dr. Nagy
Gyula püspök 1986. október 1-től Magassy Sándor nagysimonyi lelkészt bíz
ta meg helyettes lelkészként.
A LUTHERÁNIA
ÉNEK- ÉS ZENEKAR
november 23-án, vasárnap
délután 6 órakor a Deák téri
templomban előadja
J. S. BACH:
H-MOLL MISÉJÉT

w

Hallássérültek lelkigondozóinak
ülése
A Hallássérültek Lelkigondozói
Nemzetközi Szövetségének elnök
sége november 7-én ülést tartott
Berlinben. Az ülésen az elnökség
tagjaként résztvett Baranyai Ta
más domonyi lelkész.

Előttünk az egység
A Lutheránus Világszövetség
NDK-beli Nemzeti Bizottsága no
vember 10-14. között konferenciát
rendezett Hirschluchban (Stor
kow), amely az LVSZ és a Vatikán
közös bizottsága tízévi munkájá
nak eredményeképpen a fenti cí
men 1985-ben megjelent doku
mentummal foglalkozott. Az al
kalmon résztvett dr. Hafenscher
Károly Budapest-Deák téri lelkész,
a volt bizottság tagja.

Családi Biblia (Károlifordítás

150,- Ft

Zseb-Biblia (Károli-fordítás)

135,- Ft
105,- Ft

Biblia (új fordítás)

Közreműködnek

Benczúr Erzsébet, Mády-Szabó
Katalin, Sánta Jolán, Basky ■
István, Berczelly István, Trajtler
Gábor.

Igét hirdet

DR. HAFENSCHER KAROLY
Belépés díjtalan.
A templomot fűtjük.

Dr. Cserháti Sándor:
A Galáciabeliekhez írott
levél

Keresztelés
Bence Imre beledi lelkészéknek Csor
nán 1986. augusztus 29-én Győző nevű
harmadik gyermekük született.
Halálozás
Ozv. Kalavszky Kálmánná, Szennovitz Olga, Kalavszky Kálmán tatabá
nyai, majd szarvasi evangélikus lelkész
özvegye 1986. október 23-án életének
87,-ik évében Szarvason elhunyt. Te
metésén Nobik Erzsébet szarvasótemplomi lelkész hirdette a vigaszta
lás igéjét. Ap. Csel. 21,14. „Megnyu
godtunk és azt mondtuk: Legyen meg
az Úr akarata.”

J

Madeira hímzéssel batisztfüggönyt,
asztalterítőt vásárolnék. Tel.: 461-341.
Lakodalomban
zenekart
pótló
dzsesszorgonával szolgálatot vállal. Jel
ige: „zeneértő”.
Német nyelvgyakorlást, beszélgetést
vállalok. Telefon: 751-153.
Pécelen 69-es busz közelében össz
komfortos lakrész kiadó. Cím a kiadó
ban.

Egy vidám szív
Egy lelkészt megkérdeztek leánya ke
resztelésekor, mit kíván gyermekének,
ami számára a legnagyobb boldogságot
jelentené. így válaszolt „Egy vidám szív
jelenti életünk legnagyobb boldogságát,
így ezt kívánom leányomnak mindenek
előtt"
Amikor kérték, hogy ezt közelebbről
magyarázza meg, így szólt „Minden
azon fordul meg, hogyan jutunk vidám
szívhez? Istentől kapjuk azt! Sokan azt
gondolják, hogy szórakozások és kü
lönféle kedvtelések hatására vidám szí
vet nyerünk. Ezek vége azonban kiáb
rándulás. Sajnos, egyesek csak a testi
és anyagi dolgokkal törődnek, s így a
vidámságot felváltja a szomorú kiáb
rándulás. Ha Isten békessége lakozik
bennünk és istenfélelemben élünk, csak
akkor nyerünk vidám szívet. Egy vidám
szív nem zsémbeskedik, ujjong, zsoltá
rokat énekel, keresi a békesség és üd
vösség útját."

Fordította Vértesi Jolán

220,- Ft

2 2 2 ,-Ft

Balikó Zoltán: A z Efezusi
levél

210,- Ft

Balikó Zoltán-dr. Cserháti
Sándor: A megrepedt
nádat nem töri él...

35,- Ft

Rédey Pál: Miért reszket
nek a csillagok?

83,- Ft

Evangélikus Korálkönyv

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
az idén is folytatja a munkatársak és
érdeklődők számára szemináriumi al
kalmait. Legközelebb november 22-én,
szombaton du. 3 órai kezdettel lesz a
Bp. V., Szabadság tér 2. sz. alatti refor
mátus egyházközség gyülekezeti termé
ben.

A próhirdetés

S ajtó o sztá ly u n k
ajánlata

Biblia (Károli-fordítás)

HERBERT M. HOFFMANN
(Frankfurt/NSZK)

Kisgát utcai napsugaras otthonában
éppen a legsürgősebb gyülekezeti mun
kákat beszéljük meg. „Útnak kellene
indulni a felajánlásokért” - mondja s
szavaiból a gyülekezet iránti felelős
szeretet érződik. (Sürget templomunk
apszis-kupolájának újrafedése!) Szakálas Györgyné Ánnuska, a kaposvári
gyülekezet pénztárosa nemcsak köny
vel precíz pontossággal, de hűséges
munkatársaival össze is gyűjti a könyvelendőket. Mégsem csupán pénzért
kopogtat, inkább a szívekért! „Idős,
magányos elfelejtetteket keresek... Ta
lán a legszebb szolgálat! Melléjük tele
pedni és hallgatni, hallgatni, ahogy a
szív zsilipje megnyílik, gondokról, ke
serűségekről... milyen hálásak érte!
Hány elengedni nem akaró kézfogás
lett köszönetté: van valakim, aki kész
meghallgatni! Igen: szólni csak ezután
lehet Arról, Aki szeret, Akinek szive
mindig nyitott gondokat, bűnöket át
vállalni, az élet szépségére rásegíteni...
A legcsodálatosabb mégis az, hogy mi
közben másokat bátorítok, az én szi
vem telik meg nágy-nagy örömmel,
hogy nekünk feltámadott, élő Urunk
van, Akinek kezébe belesimulha
tunk...!” Eletfonalát bogozgatva sza
vai elcsitulnak. '„Pedig akkor azt hit
tem: meghalt az Isten. Négyévi boldog
házasság után vesztettem el férjemet akkor azt hittem: mindent elvesztet
tem. Nincs erő széles e világon, .ami
megtarthatna. De egy gyenesi konfe
rencián értem nyúlt, kezébe markolt az
Isten. Lelkének erejével töltött meg.
S napról napra csodálkozhattam rá: ez
az erő dinamikus. Nemcsak megtart,
de küld is, szolgálni késztet... ó nem
nagy, sokszor kicsi szolgálatokra...”
Igen: hamarosan presbiter lett - nem
csak gyülekezetünkben, de talán egész
hazai egyházunkban elsőként a nő
presbiterek között; majd pénztáros, az
tán gyülekezeti munkás - sőt a gyüle
kezet felügyelőjével együtt - évtizedek
óta helyettese a lelkésznek. (Milyen
őszinte nyíltsággal, hívő bölcsességgel
tudta összekapcsolni mindezt ruhagyá
ri felelős munkájával!) Irányitani, ve
zetni mégsem akar soha, csak halk észrevétlenségben szolgálni, vigasztalás
sal, a gyülekezetért való sok-sok imád
sággal, ha kell, kétkezi munkával, jót
mondva mindig mindenkiről s még a
rosszat is jóra magyarázva. De a kegye
lem mindig ehhez elég. Neki is! Mind
nyájunknak!
Egyik gyülekezeti imádságának né
hány mondatát így jegyeztem le: „Bo
csásd meg Urunk, hogy bűneink min
dent összezavarnak. Örömünktől meg
fosztanak. Szeretetünket összetörik.
Békességünket összekuszálják. Hitün
ket kikezdik. Sérült hitű keresztyének
ké lettünk... Uram, tedd életünket esz
közöddé békét munkáló kezedben!”
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Vezényel:

Teológusok
a Viharsarokban
Október utolsó hétvégéjén dr. Selmeczi János otthonigazgató vezetésé
vel több Békés és Csongrád megyei
gyülekezetei látogatott meg a teológu
sok kis csoportja.
Megcsodálták a szarvasi Tessedik
templomot és örömmel látták, hogy
Nobik Erzsébet lelkész vezetésével ho
gyan serénykedik a gyülekezet, hogy
méltóképpen ünnepelhesse meg ékszer
dobozhoz hasonló műemlék temploma
felszentelésének 200 éves évfordulóját.
A békéscsabai gyülekezet központjá
ban élvezettel hallgatta a kis csoport
Táborszky László esperes beszámoló
ját arról,, hogyan él, és mennyit áldoz
épületeire egyházunk legnagyobb gyü
lekezete.
A látogatás célja tulajdonképpen a
tótkomlósi és a nagy szórványterületű
ambrózfalvi gyülekezet volt. Két évvel
ezelőtt jártak legutóbb teológusok Tót
komlóson. Azóta nagyon sok a válto
zás a gyülekezetben. Gyekiczky János
lelkész irányításával új, modem lel
készlakást épített a gyülekezet, a régit
pedig igen otthonos gyülekezeti házzá
alakította át. Lassan, de céltudatosan
folyik a nagy műemlék templom tata
rozása is. A tornyot és a hátsó homlok
zatot állványerdő veszi körül.
Úgy tűnik, lelkiekben is megújult a
gyülekezet. A teológusnap mindkét is
tentiszteletén szép gyülekezet vett részt.
Az otthonigazgató és Szemerei János
V. évf. hallgató hirdette Isten igéjét,
Hans Christian Gerber Akadémiánkon
ösztöndíjasként tanuló nyugatnémet
fiatal lelkész pedig meleg szavakkal kö
szöntötte a gyülekezetét. A délutáni
szeretetvendégségen ugyancsak ö tar
tott előadást arról, milyen problémák
kal küszködnek a reformáció egyházai
az NSZK-ban. Az otthonigazgató pe
dig egyházunk mai reformációjának
szükségességéről beszélt.
Tóth Attila IV. évf. és Szabó Mag
dolna II. évf. hallgató ugyanakkor Megyaszay László lelkész kíséretében az
ambrózfalvi. nagy szórványterületen
szolgált. Amtifczfalván, Pitvaroson,
Csanádalbertiben, Csanádpalotán és
Mezőhegyesen hirdették Isten igéjét és
számoltak be lelkészképzésünk örö
meiről és gondjairól. Mindenütt lelkes
gyülekezet hallgatta őket.
A jövő lelkészei egész útjukon azt
tapasztalták, hogy a Viharsarokban is
csillapodni kezd a vihar. Mutatja ezt a
lelkészképzésre adott offertórium is.
Tótkomlóson 10 000 Ft, az ambrózfal
vi nagy szórványban pedig 4560 Ft offertóriummal támogatták híveink lel
készképzésünket. Köszönjük áldozatkészségüket és meleg szeretetüket.
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142,- Ft

Tanulmányok a lutheri re
formáció történetéből
(összeállította: dr. Fabiny
Tibor)
295,- Ft
Dr. Prőhle Károly: Luther
négy hitvallása

70,- Ft

Kutas Kálmán: Egy ember
élet (verseskötet)

106,- Ft

Gáncs Aladár: Az ötödik
evangélista?

1 1 0 ,-Ft

Sztehlo Gábor: Isten kézé-,
ben (2. kiadás)

85,- Ft

Egyházunk diakóniai szol
gálata

15,- Ft

Dr. O ttlyk Ernő: A l evan
gélikus egyház útja
a szocializmusban

80,- Ft

Dr. Káldy Zoltán: Hanem
hogy ő szolgáljon

140,- Ft

Kisméretű, borítékba he
lyezhető emléklapok (ke
resztelési, konfirmációi,
esketési)

3 ,- Ft

Karácsonyi üdvözlőlapok

5 ,- Ft

Kerámiák (keresztyén
szimbólumok)

25140,- Ft

Evangélikus
Élet
A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelés szerkesztő
és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal
1088 Budapest Vili., Puskin u. 12.
Telefon: 142-074
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Nyomdaipari Fönyszedó Üzem
(867091/09)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás
86.60096 PETŐFI Nyomda, Kecskemét
Felelős vezető:
BIRKÁS BÉLA Igazgató
Előfizethető az Evangélikus Élet
Kiadóhivatalában, továbbá bármely
hirlapkézbesltö postahivatalnál,
•a hirlapkézbesltöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és S Hírlapelőfizetési
és Lapellátási Irodánál (HELIR
Budapest V., József nádor tér 1. 1900)
közvetlenül, vagy postautalványon,
valamint átutalással a HELIR
215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra.
Templomi terjesztés az
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján.
Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft,
egy évre 280,- Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412
Beküldött kéziratokat nem örzünk
meg és nem adunk visszal

Evangélikus Élet 1986. november 23.

Dr. Timkó Imre
görögkatolikus
püspök látogatása
Dr. Tim kó Imre g'örögkatolikus
m egyéspüspök,
apostoli korm ányzó, két
közvetlen m unkatársával
együtt novem ber 2-án, a
kétszáz éves nyíregyházi
evangélikus nagytem p
lom jubileum i ünnepsége
előtt látogatást tett a
nyíregyházi evangélikus
lelkészi hivatalban és ta 
lálkozott dr. N agy Gyula
evangélikus püspökkel,
kifejezve jókívánságait az
ünnep alkalm ából. A két
püspök öröm m el emléke
zett meg arról az ökum e
nikus testvéri jó viszony
ról, amely a görögkatolikus-evangélikus egyházi
kapcsolatokban érvénye
sül. -

„Egymásnak tagjai vagytok

Első és második sor: Szarka Miklós, dr. Isam Ballcngcr, IKekor Frigyes, dr. Görög
Tibor, dr. Aranyos Zoltán, Győri Kornél, dr. Stanley Crabb, Laczkovszki János,
Szirmai Zoltán
Fotó: MARK ZOLTÁN

A magyar ökumené egyházai ok
tóber 31-én este, a Baptista Egyház
Budapest - Nap utcai templomában
tartották meg közös reformációi
emlékünnepélyüket. A testvéries
légkörtől áthatott istentiszteleten
Szirmai Zoltán evangélikus esperes
olvasott igét s imádkozott, majd
Laczkovszki János tiszteletbeli bap
tista egyházelnök prédikált Ef

Százéves a diósgyőri gyülekezet
első imaházukat és a tanítói lakást.
A lelkészi szolgálatot a miskolci
anyagyülekezet lelkészei és részben
a helyben lakó levita-tanítók lát
ták el. Több évtizedes eredményte
len próbálkozás után száz évvel ez
előtt értek meg az önállósulás fel
tételei.
A centenáriumra érkező dr. Nagy
Gyula püspököt és feleségét ragyo
gó októberi napsütésben fogad
hatták a házigazdák. A „Dicsér
tessék U ram ...” kezdetű, Diós
győrben írt ősi énekkel (Ev. Éne
keskönyv 61. sz.) kezdődött az ün
nepi istentisztelet, amelynek szol
gálatát az egyházkerület püspöke
Sárkány Tibp? esperes és V.eczpn
Pál helyi lelkész segédletével, vé
gezte.
A 103. Zsoltár 1-2. és 22-23.
versei alapján a püspök három
kérdésre válaszolt. Milyen szerepe
van keresztyén életünkben a hála
adásnak? - így szólt az első kérdés.
A hálás szívű emberek örömöt su
gárzó emberek, akik nemcsak a
nagy ünnepeken, de mindennapi
életükben sem feledkeznek meg ar
ról, hogy mennyi jót tett velük az
Isten.
Miért adunk hálát? - ez volt a
második kérdés. Hálaadásunknak
két fő oka van: Isten gondviselő
Atyánk és Jézus Krisztusban meg
váltó, újjáteremtő Istenünk. Ez ér
vényes az elmúlt száz esztendőre.
Ebből élünk a jelenben is. És a
jövőre tekintve is Isten kezében
tudjuk egyéni sorsunkat, a gyüle
kezetünkét és az egész világét is.
Ma is szívből jövő hálát mondunk
Isten gondviselő és megváltó, újat
teremtő szeretetéért.
Hogyan kell igazán hálát ad
nunk? - így hangzott a harmadik
kérdés. Az igazi keresztyén hála
adás Jézus Krisztusban való hála
adás. Nem felszínes, hanem a szív
mélyéből fakad, szívünk hitének
hálája, amelyet az Istenbe vetett
bizodalom hordoz. Szeretetet su
gároz maga körül, mert szüntelen
szolgálatban szebbé teszi ember
társai életét a családban, munka
helyen, gyülekezetben, társada
lomban, az egész világon. Re
ménységgel néz a jövőbe is, mert
Isten kezében tudja a világ földi
sorsát, és a halállal szemben Isten
örök országában bizakodik. Az
igehirdetés befejező része felszólí
tás volt az ünneplő gyülekezethez:
hálaéneke harmóniában zengjen
az egész teremtett világ dicséreté
vel!
Az úrvacsoraosztással záródó
istentiszteletet ünnepi közgyűlés
követte. Ezen Varga Sándor gondnok köszöntötte á vendégeket,
majd Veczán Pál lelkész röviden
ismertette a gyülekezet történetét.
Dr. Nagy Gyula püspök az Orszá
gos Egyház és az Északi Egyházke
rület nevében köszöntötte a gyüle
kezetét és lelkipásztorát, valamint
a vendégeket. Megköszönve eddigi
szolgálatukat, Isten áldását kérte
további életükre. Megtisztelte je
lenlétével a gyülekezetét Gápelné
Tóth Rózsa Miskolc város tanácsá

Göllner Pál

Nem hivatásos szolgálók a gyülekezetben

.Áldjad, lelkem az Urat, ...

(Folytatás az 1. oldalról)
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nak elnökhelyettese is. Az állam, a
város és a társadalmi szervek nevé
ben Homolya Gizella, a Hazafias
Népfront Miskolc Városi Bizottsá
gának a titkára kiemelte, nem
mindegy, hogy milyen közösség
ben ünnepelünk. Úgy kell dolgoz
nunk, hogy továbbra is békében
élhessünk - mondotta. A testvér
református
egyház
nevében
dr. Mészáros István püspökhelyet
tes, a római katolikus egyház nevé
ben dr. Lászlófalvi Gusztáv espe
res-plébános szólott. Sárkány Ti
bor esperes az egyházmegye és az
egykori anyagyülekezet köszönté
sét adta át. A miskolci gyülekezet
szeretetét jelzi az is - mondotta -,
hogy az önállósult diósgyőri gyüle
kezel, első lelkészét és a mait is az
anyagyülekezet,adta. Külön is sze
retettel emlékezett meg arról, hogy
Veczán Pál éppen tíz éve szolgál
Diósgyőrben. A köszöntések után
felolvasták Komlósi Imre megyei
egyházügyi titkár levelét, aki elis
merő hangon írt a gyülekezet hala
dó szellemű szolgálatáról.
Az istentisztelet és közgyűlés
után a gyülekezet tagjai a máshon
nan érkezetteket testvéri szívvel
megvendégelték. A gyülekezetnek
ez a szép ünnepe és főleg az erre az
alkalomra választott zsoltárvers
indítsa további örömteli, hálaadó
szolgáló életre tagjait: „Áldjad, lel
kem az Urat, és ne feledd el, meny
nyi jót tett veled!”

4,17-25 alapján. Szarka Miklós biai
református lelkipásztor mondott
ünnepi beszédet, hangsúlyozva,
hogy ideje van az emlékezésnek, de
az attól való megszűnésnek is, ami
kor már az engedelmes cselekvésnek
kell a múltbanézés helyébe lépnie.
A népes gyülekezet - a közénekek
ből tűnt ez ki - örömmel vett részt
a közös ünneplésben. Isten dicsősé
gét és a hallgatók épülését szolgálta
Kovács Arthur versmondása, a Máté
Jánosné által vezetett Ráday Kollé
gium Énekkarának és a Baptista
Egyház Oláh Gábor által vezetett
Központi Énekkarának éneke, va
lamint a közreműködő Máté János
és Oláh Imre orgonajátéka. Bár az
emlékistentiszteleten csak protes
tánsok vettek részt, a fölcsendülő
Liszt-művek által - ha csak jelképe
sen is - a római katolikus egyház is
képviselve volt. Az istentisztelet vé
gén azzal a reménységgel váltak el
a résztvevők, hogy a januári egyete
mes imahéten ismét lesz találkozá
sunk az Ige és az imádkozás Szentlé
lek által munkált közösségében.
Gy. K.

A Szentháromság Isten teremti
és tartja meg az egyházat, ébreszti
hitre az embereket és beteljesíti
majd ígéretét Krisztus visszajövetelében, az emberek feltámasztásá
ban és az övéi üdvözlésében.
Csak Neki van hatalma ennek a
műnek a megvalósítására, övé a
hatalom, ahogyan ezt a Miatyánk
végén is imádkozzuk. Gondoljuk
meg, milyen hatalmas Atyánk van!
A hatalmas és bölcs Istennek
úgy tetszett, hogy üdvösséget ké
szítő és felkínáló művéhez emberi
eszközt is felhasznál. Különösen
elgondolkoztató az, hogy hitetlen
és hitre jutott embereket egyaránt
tud használni. A különbség azon
ban jelentős. Az Isten nélkül élők
tudtukon kívül válhatnak Isten
akaratának eszközévé. Az Isten út
ján járók viszont ismerik az Atya
üdvakaratát, átélhették már, hogy
az őket szerető és kereső Úr megra
gadta őket: Jézus Krisztus halála és
feltámadása békességet és örök üd
vösséget szerzett nekik. Aki ezt a
kincset biztosan magáénak tudja,
nem titkolja el, sőt szeretné,- hogy
más is meglelje ezt. Önmaga odaszánásában, Isten akaratát keresve
kész szolgálni Urát az emberhalászásban. Isten gyermekei tudato
san, tevőlegesen lehetnek az Ő esz
közei, mégha sok mindent nem,
vagy csak utólag érthetnek meg.
Látható ebből is, hogy a keresztyén
vagy eyangélikus elnevezés önma
gában még nem minősít, ki melyik
csoportba tartozik. Tanúságtevők-

W e ö re s S á n d o r:

A z idők folyama
Az idők folyama
kiszáradt köröttem,
szélvészek roham a
m egtorpant mögöttem.
Kinek képét hordtam,
tekintse, mi voltam
s íme mivé lettem.

Ó de balga voltam,
kincs után futottam,
mennyit robotoltam,
míg idejutottam:
m ás hazába térek
és a földi fénynek
nincs vására ottan.

Lám, szikkadt az ajkam,
mint az ó-kút nyáron,
lepel fekszik rajtam,
mint hó a határon,
évek fordulását,
szeren cse hullását
többé so se várom.

Kővé vált szemeim
többé nem mozognak,
szüntelen könnyeim
telkemből buzognak:
te irgalm as Isten,
érdem ed segítsen
a vészbe-jutottnak.

Az idők folyama
kiszáradt fölöttem,
szélvészek roham a
megtorpant mögöttem.
Kristály-fény az égen,
társaid körében
világíts fölöttem.

Sárkány Tibor

Mint már hírül adtuk, dr. HeinzJoachim Held, az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottságának elnö
ke, a nyugatnémet protestáns egyhá
zak (EKD) külügyi hivatalának ve
zetője, Teológiai Akadémiánk tiszte
letbeli doktora egyházunk vendége
ként október 13-15. között Budapes
ten tartózkodott, és előadást tartott
Akadémiánkon. Itt-tartózkodása al
kalmából az alábbi interjút adta la
punk szerkesztőjének:

Elnök úr, a mai előadásért Bécsből
külön Budapestre jött. Miért döntött
így?
Úgy érzem, hogy a magyarorszá
gi protestáns egyházak nagyon kö
zel állnak hozzám, személyes barát
ság révén is: Nagy Gyula püspök
barátom, Tóth Károly püspököt jól
ismerem az ökumenikus mozga
lomból. Másfél éve pedig az Evan
gélikus Teológiai Akadémiától tisz
teletbeli doktori címet kaptam:
nagy kitüntetés volt számomra,
ugyanakkor elkötelezés is a Ma
gyarországi Evangélikus Egyházzal
és a többi egyházzal is a kapcsolattartásra, teológiai és más vonatko
zásban. Meggyőződésem, hogy
nem tudunk annyit találkozni, akár
egyházi, akár politikai vezetők,
amennyit elég gyakorinak tarthat
nánk. Nagyon örülök, hogy szövet
ségi elnökünk éppen ezekben a na
pokban itt tartózkodik. Sok látoga
tást kell lebonyolítanunk, sok be
szélgetést folytatnunk, hidakat épí
tenünk; a bennünket elválasztó ha
tárokat nem kell áthatolhatatlannak tekintenünk. Hiszem, hogy
mindez a népeink közötti megértés
erősítését is szolgálja. Elsősorban
egyházi képviselőként jöttem, és az

re, szolgálókra van szükség. Kik
lehetnek ezek? Egyrészt az egyház
hivatalos szolgái, a lelkészek. Más
részt a lelkészek segítőtársai (laiku
soknak, világiaknak is nevezik
őket). Gyülekezetenként változó,
de összességében jelentékeny azok
nak a száma, akik nem foglalko
zásszerűen vállalnak részt a gyüle
kezet, tágabb értelemben az egyház
életében. Ahol a lelkészt magára
hagyják, ott akadozva megy a
munka. Ahol pedig a lelkész és
szolgáló társai egy szívvel, imádko
zó módon dolgoznak együtt, ott
reménységgel, egymást erősítve te
kinthetnek a végzett munkára. Hi
szen tudják, hogy szolgálatuk nem
hiábavaló az Úrban, mégha sok
nehézség is adódik.
Hangsúlyozni kell: A gyülekeze
ti közösség életét meghatározza a
szolgálatvállalók közössége.
A nem hivatásos szolgálók mun
katerülete széles. Egyrészt fizikai,
technikai jellegű munka (takarítás,
segédmunka, oltárdíszítés, admi
nisztráció stb.). Másrészt bizony
ságtétel, igeszolgálat és a szorosan
éhhez kapcsolódó, ezt elősegítő te
vékenységek. A továbbiakban ma
radjunk ez utóbbi munkaterület
nél.
Mindenféle igeszolgálat, bizony
ságtétel hátterét az imádkozás ké
pezi. Alapvető, hogy a lelkész segí
tőtársai imádságban hordozzák a
gyülekezetben folyó lelkészi és
nem-lelkészi munkát. Ezt a szolgá
latot persze mindenki végezheti,
akár idős vagy fiatal, akár beteg
vagy egészséges. A gyülekezetért
érzett felelősség imádkozó felelős
ség. Vannak olyan gyülekezetek,
ahol önként összejönnek a hívek,
hogy imádkozzanak a gyülekeze
tért. Emellett igen nagy szükség
van a szolgálatban állók imakö
zösségére. Az imádsághoz komoly
ígéretek fűződnek. A mi problé
mánk persze sokszor nem a meg
nem hallgatott ima, hanem az el
sem mondott ima.
A lelkész munkatársai komoly
munkát végezhetnek a látogatás és
hívogatás szolgálatában. Korunk
ban erősen bomlanak a hagyomá
nyos élet- és közösségi formák. Az
emberek elszigetelődnek, visszahú
zódnak. Törődni kell velük, utánuk
kell menni. Időigényes ez a munka,
amelyre előzetesen készülni is kell
alkalmanként. Ha lehetőség van rá,
hangozzék az ige, ha szükség van
rá, mozduljon a segítő kar a látoga
táskor. Jézus példája biztasson: a
jó Pásztor megkeresi az elveszettet.
Vigyük Őt magunkkal.
Valaki felvetette nemrég az őr
álló szolgálat gondolatát. 'Szár

Interjú az Egyházak Világtanácsának elnökével

„Az egyházak közösségét szeretném szolgálni”
egyházak
szolgálni.

közösségét, szeretném

Ez a mostani előadás azt is jelenti,
hogy látogatásával értékelni kívánja
az egyházunkban folyó teológiai
munkát?
Bizonyos szempontból igen. Saj
nos nem tudok magyarul: fordítás
ra, tolmácsolásra vagyok utalva,
nem tudok magyar nyelvű könyve
ket olvasni. Az ilyen látogatásokat
nagyon értékesnek tartom: beszél
hetek professzorokkal, lelkészekkel
és hallgatókkal, a beszélgetésekből
pedig jobban érthető, hogy milyen
teológiai munkát végeznek itt. örül
nék, ha egyszer sor kerülne egy kiad
ványra, német vagy angol nyelven
az itt, Magyarországon folyó teoló
giai munkáról. Tudomásom szerint
ilyen még nincsen, és nagyon örül
nék, ha egyszer megvalósulna.
Előadásában többször, is szólt az
ökumenében szerzett tapasztalatok
ról, különösen is a hit és a szeretet
összefüggésében. Ez azt jelenti, hogy
nekünk, evangélikusoknak különle
ges szerepünk, vagy feladatunk van
az ökumenikus mozgalomban?
Minden egyháznak természete
sen megvan a maga sajátságos szere
pe az ökumenében. Az evangélikus
egyháznak is. Viszont azt hiszem,
hogy az evangélikus egyháznak még
erőteljesebben kellene képviselnie
meggyőződését, örökségét az öku
menében. Az evangélikus egyháza
kat a reformáció „eredeti” egyháza

inak tekintik - természetesen a re
formátusokat is. Azt hiszem azon
ban, hogy az evangélikusoknak még
sokkal erőteljesebben kellene mun
kálkodniuk az ökumenikus mozga
lomban. Remélem, hogy az Európai
Egyházak Konferenciájának mos
tani, stirlingi nagygyűlése után való-'
ban így is lesz.

sen tervezzük az olyan jövőt, amely
ben mindenkinek megvan, ami kell
- még nem fejlődött ki. Ezért hi
szem, hogy a téma: a szeretet által
munkálkodó hit, tekintet nélkül ar
ra, honnan származik valaki, mi
lyen társadalmi, vallási meggyőző
dése van, egészen időszerű az egy
ház és a politika szempontjából.

Úgy látja, elnök úr, hogy előadá
sának témája, a hit és a szeretet öszszefüggése nemcsak az ökumenében,
hanem általában az egyházi életben
időszerű?
Úgy gondolom, hogy a téma igen
időszerű egyházaink élete szem
pontjából. De azt hiszem, politikai
gondolkodásunk számára is. Az
„északi világban”, úgy egészében
véve viszonylagos jólétben és gaz
dagságban élünk, Déllel, a harma
dik világ országaival összehasonlít
va. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a
közösségi gondolkodást nem fej
lesztettük la: nem érezzük, hogy a
becsület, a tisztesség mindannyiun
ké, hogy minden embernek meg kell
kapnia a maga igazságos részét az
életből, a javakból, a teremtett világ
adományaiból. Majdhogynem ter
mészetes, hogy nekünk NyugatNémetországban, de még Magyarországon is, több jut, mint az Afri
kában élőknek. Az az érzés pedig,
hogy Isten akaratából kötelezve va
gyunk arra, hogy afrikai, vagy dél
amerikai embertársainknak részt
adjunk a magunkéból, hogy közö

Ezekben a napokban többször ta
lálkozott egyházi vezetőkkel, például
Nagy Gyula püspökkel és más vezető
személyiségekkel. Hogyan értékeli
ezeket a találkozókat, milyen témák
voltak napirenden?
Mindenhol jó barátként fogad
tak, mind Nagy Gyula püspök,
mind pedig Sarkadi Nagy Barna, az
Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese, akivel körülbelül egy
órás beszélgetésen kölcsönösen tájé
koztattuk egymást a legújabb ese
ményekről. így került szóba a kato
likusok és marxisták párbeszéde,
amelyet a Magyar Tudományos
Akadémia és a vatikáni Nemhívők
Titkársága rendezett. A nemhívők
kel folytatott párbeszéd rendkívül
fontos; az itt néhány napja lezajlott
alkalomról odahaza olvastam. Én
pedig az Egyházak Világtanácsá
nak munkájáról tájékoztattam
Sarkadi urat, elsősorban a más
ideológiákkal is folytatott dialógus
programról, valamint arról, milyen
munkát végzünk a „Béke és Igazsá
gosság” program keretében. - Nagy
püspökkel a Magyarországi Evan

maztatható ez abból a reformátori
tanításból is, hogy a szülő Isten
megbízottjaként törődik saját
gyermekei testi-lelki fejlődésével
(pl. tanítja a Kátét!). Kilépve a csa
ládi keretből, ehhez hasonló fele
lősség-kapcsolatra van szükség
személyre szabottan, szívtől szívig.
Vajon őrizői vagyunk-e atyánkfiá
nak, illetve a gyülekezeti tagok
nak? Sok helyen a lelkész segítő
társai folyamatosan visznek egyegy szolgálati ágat, pl. ifjúsági
munkát, magányosok óráját vagy
gyermekmunkát. A rendszeresség
különösen fontos a szolgálatban.
Adódnak alkalmi szolgálatok Ts,
főleg helyettesítések. Gyakran
nem könnyű megoldani, hogy lel
készt lelkész helyettesítsen. Nagy
ajándék, ha gyülekezeten belüli
személlyel is biztosítható a szolgá
lat folytonossága.
Lehetne tovább folytatni a nem
hivatásos szolgálók munkaterüle
teit. Szinte mindenre van példa va
lahol. Túl sok minden hárul ezek
szerint rájuk? Nem helyes így a
kérdésfeltevés. Helyesen így mond
hatjuk: sok szolgatársra van szük
ség. A belsőleg is eleven gyülekezeti
közösség sok szolgálót igényel, de
ad is szolgálót.
Kik hát a lelkész szolgatársai az
úgynevezett technikai szolgálókon
kívül? Mindenki, aki vállal és kap
valamilyen munkát az örömhír to
vábbadása érdekében. Milyen le
gyen a szolgáló? Legyen övé az
evangélium kincse, valamint legyen
emellett elegendő bibliai, teológiai
ismerete (ehhez módszeres tanulás
ra van szükség). Milyen az igazi
szolgálat? Amely szóban, cseleke
detben Isten dicsőségét keresi, nem
emberét.
Korunkban az egyház és a gyüle
kezetek életében megújulásra van
szükség. Sürgetővé teszik ezt a meg
szokottá vált formák, az esetenkén
ti elnéptelenedési folyamat, és a
különféle kihívások. Az egyház
Ura nem változik. A ránk háruló
tennivalókban,
előrelépésben
azonban miénk a felelősség. A jö
vőben is szükség lesz a gyülekeze
tekben lelkész és nem-lelkészek kö
zös munkájára. Valószínűleg még
erőteljesebben kell kibontakoztat
ni a nem-lelkészek szolgálatát. Eb
ben is kérnünk kell Istent, adjon
szolgálókat. A belső megújulás ezt
is igényli. De változatlanul igaz és
nélkülözhetetlen, hogy a szolgálók
a lelkész vezetése mellett, Isten
Szendéikével, egyetértésben végez
zék az evangélium szolgálatát Krisz
tusban. Mi állandó ebben a világ
ban? Az ég és a föld elmúlnak, de
az ő beszédei el nem múlnak.

gélikus Egyház életéről, és a Káldy
püspök betegsége miatt előállt ne
héz helyzetről beszélgettem. Hadd
fejezzem ki itt azt a reménységemet
és kívánságomat, hogy Káldy püs
pök meggyógyuljon, és az egyház
vezetését újra, egészségesen a kezébe
vegye. Örülök, hogy a beszélgetés
kor hallhattam a Teológiai Akadé
mia tervezett bővítéséről; kevés a
hely, többek között a hallgatók szá
ma miatt. Jó jel, hogy sok fiatal
jelentkezik teológiai tanulmányok
ra és készül lelkészi szolgálatra az
egyházban. A beszélgetések alapján
úgy látom, hogy az evangélikus egy
ház, de általában az egyházak mind
szélesebb körben tevékenykednek,
és sok olyat végezhetnek, amihez az
államtól is kapnak támogatást, ha
jól értettem, ilyen a lelkipásztori
szolgálat betegeknél, időseknél...

Összefoglalásul talán elmondhat
juk, hogy jól érezte magát elnök úr
az itt töltött három nap alatt...
Igen, két napja vagyok itt, még
holnap délelőtt is, nagyon jól érez
tem magam, újra élvezhettem a ma
gyaros vendégszeretetet, amely né
ha ugyan „veszélyes”, de annak a
barátságnak jele, amely összeköt
bennünket, itt nemcsak saját ma
gamra, hanem általában egyhá
zaink, népeink tagjaira gondolok,
Hadd ismételjem meg, amit szövet
ségi elnökünk is kifejezésre jutta
tott: a Német Szövetségi Köztársa
ság és Magyarország kapcsolatai
problémamentesek; hálásak va
gyunk azért, hogy kiépültek és to
vább építhetők.
Elnök úr, köszönöm a beszélge
tést.
Lehel László
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GYERMEKEKNEK

Válaszolunk
gyermekeknek
- Tulajdonképpen mit je- elképzelni sem tudja ö t az
lent az, hogy hinni? M i a kü- ember. Kisebb horderejű
lönbség a keresztyén hit és kérdésekkel is egyébként is
sokféle más hit között?
vagyunk. Pl. Ki tudja elképHinni keresztyén értelem- zelni azt, hogy a világegyeben három dolgot jelent: 1. temnek vége van? és azt,
igaznak elfogadni mindazt, hogy nincs vé g e ? -Iste n léte
amit a Szentírás Istenről, a pedig az ilyen titkoknál is
világról és az emberről tanít, sokkal nagyobb és mélyebb
2. Bízni Isten irántunk való titok,
szeretetében, személyes bi- Miért szabad Istent tezalommal lenni Isten iránt. 3. geznünk?
Hinni abban, hogy Isten
Valóban, nem m agától ér
akarata legtökéletesebben tődő ez. És furcsa is, hogy a
Jézus Krisztusban jelent mindenek Urát és Teremtőmeg közöttünk, Őbenne jét még egy kisgyermek is
maga Isten jött el.közénk.
úgy szólíthatja, hogy „ Te". - Amikor vitatkozunk, úgy * Ugyanakkor a magázás,
szeretnék valami okosat vagy az önözés még furmondani annak, aki szerint csább lenne. Ahogy ez pl.
nincs Isten. Mit m ondjak?
Franciaországban is haszNyilván arra gondolsz, nálatos volt egészen a leghogy valami megdönthetet- utóbbi időkig. - Istent tegez
len
bizonyítékot
kellene hetjük, ez nagy ajándék, Jé
mondani, olyasvalamit, ami zus Krisztus is bátorított
minden kételkedőt vagy el- minket erre, megengedte,
lenállót meggyőz. Nos, ilyen De ezt mindig a legnagyobb
okos mondanivaló nincs. Is- tisztelettel és szeretettel té
tén létét nem lehet bizonyí- gyük.
tani kézzelfogható, szem- Aki sokat tud, annak
mellátható módon. (Igaz, könnyebb vagy nehezebb-e
ugyanígy Isten nem létét hinnie Istenben?
sem lehet bizonyítani.) Aki
Hadd feleljünk erre egy
hiszi, hogy van, ugyanúgy a híres tudós szavaival, Pás?
hit talaján áll, mint az, aki cal mondta: „A kevés tudás
nem hiszi. Kétféle hit áll eltávolít Istentől, a sok tudás
szemben és semmiképp sem visszavezet hozzá",
a hit és tudás. - Persze, ha
- Édesanyám
szokta
lehetséges, jobb elkerülni mondani, hogy „ a k i hisz Isminden vitát, am int azt Pál tenben,
annak
minden
apostol is javasolja.
könnyebb". Miért?
- Miért nem hisznek soAki hisz Istenben, ponto
san Istenben?
sabban: akinek Isten megHogy sokan vannak-e, adta a Benne való hitet, az
akik nem hisznek, ezt nehéz mindent, ami vele történik,
megállapítani. Végül is ki az, Isten kezéből fogad el, mert
aki hisz és ki az, aki nem tudja, hogy „m ind jó, amit
hisz, ez nagyon nehéz és Isten tészen". - Aki hisz Isbonyolult kérdés. - Sokan tenben, az Tőle naponként
nyilván azért mondják, hogy erőt és áldást kap minden
nem hisznek, mert minden- munkájához. Ezért könyáron el akarják képzelni Is- nyebb.
tent, pedig ez lehetetlen. Is
ten annyira más, hogy még
Győr Sándor

Miért isznak a nők?
A közérdekű kérdésre Valkai Zsuzsa
klinikai pszichológus keresi a választ:
másfél évtizedes gyakorlati munkájának
tapasztalatait sűríti a Gyorsuló idő című
sorozatban megjelent kis kötetébe, és
kiegészíti őket egy vizsgálat anyagával,
melyben 60 alkoholbeteg és 6Ó egészsé
ges nő (kontrollcsoport) 100 kérdésre
adott válaszát hasonlítja össze.
A tapasztalatok s a válaszok lényegét
a könyv szerzője így foglalja össze: „A
nő kiszolgáltatottsága az alkohol vi
szonylatában sokszorosa a férfiénak.
Szociális, pszichés és fiziológiás aláve
tettsége súlyosabb, mert könnyebben
összeroppan, kisebb a kikapaszkodási
esélye, mert önbecsülése könnyen sérül
és érzelmileg is esékenyebb.”
A női és férfi alkoholizmus között a
legszembetűnőbb különbség, hogy a nő
ritkábban iszik a társaság vagy az ital
okozta'élvezet kedvéért —bár kétségte
len, hogy a „divat” hat rá, gyakorta
szégyelli, hogy lemaradjon „modem”,
„férfias” társnői mögött
leginkább
azonban menekvés számára az ital,
problémamegoldás, ha nem képes eliga
zodni ambivalens (ellentétes) érzelmei
között; könnyítés, a „nem ér a nevem”
eljátszása, bujkálás, ha elviselhetetlen
nek érzi az életét.
A kötetben szereplő alkoholista nők
90%-a kellemetlen gyermekkorra, hű
vös vagy annál is rosszabb szülőkapcso
latokra emlékszik vissza; nem meglepő
tehát, hogy a személyiség gyengesége,
ingatag éntudat, erős infantilizmus jel
lemzi őket. Magyarán: nem tudtak fel
nőni, mert sosem lehettek igazából gye
rekek. Ehhez a gyengeséghez rendsze
rint társult a gyermekkori környezet ha
tása, amely környezet életmódjához ak

kor is hozzátartozott a szeszes ital rend
szeres fogyasztása, ha a család esetleg
nem számított „részegesnek”.
A család és társadalmi környezete, az
adott „szubkultúra” meghatározó erejű.
(Bizonyos fokig egész Európa veszélyez
tetett,' míg például a kínaiaknál szó sem
lehet az alkohol csábításáról, mert oly
mélyen idegenkednek tőle; a japánok
pedig olyannyira nem képesek elviselni,
hogy egészen kis mennyiségtől is rosszul
lesznek.)
Mivel a nők iszákosságát a társada
lom mindig sokkal szigorúbban ítélte
meg, mint a férfiakét, gyakrabban zug
ivók, mint amazok. Amint a szerző oko
san megjegyzi: „A nőkkel szemben felál
lított korlátozó elvárások végeredmény
ben a gyermek, az élet védelmét szolgál
ják.” így azonban nehezebb föllelni és
gyógyítani őket - számukat a szakembe
rek mintegy százezerre becsülik -, ma
gát a gyógyítást is restellik; így viszont
csak akkor derül ki betegségük, amikor
szervezetük már teljesen tönkrement'.
A gyógyulni akarók számára a legbizto
sabb fogódzót a közösségjelenti; ha olyan
embercsoportra találnak, amely elfogad
ja, támogatja, értékeli és erősíti őket.
A kötet szerzője több olyan inteijút is
közöl (felekezeti megjelölés nélkül),
amelyből hivő közösségekről esik szó; s
a gyógyult beteg arról számol be, hogy
gyülekezetek, vagy az azokba tartozó fia
talok karolták föl, állították talpra min
den elvonókúránál eredményesebben.
Ezek a vallomások mintegy jelzik, hogy
a kallódó fiatalokat mentő, ökumenikus
misszió kitartóan dolgozik; de lelknsmeret-ébresztők is: vajon megteszünk-e min
dent veszélybe került felebarátainkért?!
(Magvető, 1986.)
Bozóky Éva
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VASÁRNAP
IGÉJE

A barátságról
IGÉK

Jel 21,6-7

A BETELJESEDÉS FELÉ
Vizet! Kiált a szomjazó. Levegőt! Kiált a fuldokló. Kenyeret! Kiált
az éhező. Mennyi, mennyi kiáltás szakad fel az emberekből! Nyugal
mat, időt, egészséget, örömöt, reménységet, szeretetet, békét, életet!!
- és sorolhatnánk vég nélkül! Valami mindig hiányzik. Nem találjuk
a teljességet, a végső megoldást. Mindannyian csupán önmagunk
botcsinálta hamis messiásai vagyunk. Az előre néző, jövőt vágyó
ember számára azonban örök érvényű Madách bátorítása: „Ember
küzdj és bízva bizzál!” A felelősséget tehát nem háríthatjuk el önma
gunkról, van értelme és áldása az emberi igyekezetnek is, de még
akkor sem veszett el minden, amikor emberi szemmel nem láfunk már
megoldást. Mert valakinek a „tarsolyában” drága ajándékok rejtőz
nek a számunkra! Van amit már megkaptunk belőle, őseink is éltek
vele, s örvendeztek neki. Ezek a drága ajándékok, az élő Isten Ígéretei,
amelyek hangoztak már a próféták ajkain, s hangoznak az Újszövet
ség lapjairól, valóra válnak! Ha nem így volna, légbők kapott gondo
lat, vagy emberi elhatározások szülötte lenne az egyház, s a történe
lem fejlődésével óhatatlanul léte válna kérdésessé.
Isten amit ígért, valóra váltotta. „Megtörtént”
ahogy Igénk
mondja. Fiát adta a golgotái keresztre, hogy elhangozzék az „elvégez
tetett” győztes jajszava, ő tartja kezében az egész világnak végkifejle
tét.
A mondás szerint: „Minden jó, ha vége jó.” Függetlenül attól, hogy
ez teljes egészében így igaz, vagy nem, annyit mindenesetre bizonyít
ez a mondás, hogy életünkben, sorsunkban elkerülhetetlen a „vég
nek” figyelembe vétele. Szekularizált világban is sokat foglalkoznak
vele. És azért olyan riasztó a vég, mert az összeomlás, az emberi élet
pusztulásának képét mutatja. A Szentírás is beszél nekünk a végről,
amelyben szintén ott van az összeomlás és a pusztulás, de csak a
gonosznak és művének összeomlása és pusztulása. A döntő benne az
élet diadala. Ez a vég tehát mégis azért csodálatos, mert azonos a
„kezdetter.'Az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég ugyanaz, az élet!
Mert újjá teremtetnek mindenek! Mert Isten újból Istené lesz a győze
delmes fiáknak. Ezért ez a vég a hitben járó ember számára nem a
kétségbeesés, hanem a reménység forrása, amely már most beara
nyozza a jelen sokszor nyomorúságosnak látszó életét. Ezt bizonyítja
az, hogy János már is „megtörtént”-ként látja és hallja mindezeket.
Milyen boldogító pillanat a segítségre szorultnak támogató testvér
kezet nyújtani! Felejthetetlen érzés a mélység kiáltásából eljutni a
megtalálás és megtaláltatás boldog örömujjongására! Vége a „szom
júságnak”, hirdeti Igénk. Isten ingyenvaló kegyelme teljessé lett a
vágyódok, „szomjazok” számára, ez az élet vizének megígért és „elvé
geztetett” forrása számunkra a Jézus Krisztus által. Ahogy Jézus
mondja a samáriai asszonynak: „aki abból a vízből iszik, amelyet én
adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz örök életre
buzgó forrássá lesz benne.” (Ján 4,14.)
Az élet vizének kegyelmi ajándéka a mienk, nyitva az út Isten felé,
mert Fia által megbékélt az emberrel, s a bűn által megromlott
állapotból van szabadulás, békesség, reménység, örök élet. Isten gya
korolja isteni hatalmát, az ember pedig a gyermekség, a fiák boldog
helyzetében élvezi a biztonság, a megtartottság örömét.
Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján a „befejezésre” gondolván
- sok gyülekezetünkben ekkor emlékeznek meg az egyházi esztendő
ben elhunytakról - nem egyszerűen a földi élet szükségszerű végét
látjuk, hanem hisszük az eljövendő életet, hogy földi zarándoklásunk
célja az újjáteremtő Istennel való színről-színre látás boldog, öröme.
Ezt az örömet, annak reménységét nem veheti el többé semmi, mert
minden bűn elvette méltó büntetését és ezzel elveszítette erejét.
Legyen tehát miénk e földön a hitnek teljessége, s egykor az örök
élet és üdvösség hervadatlan koronája!
Szabó Vilmos Béla
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Az Úr beszélt Mózessel,
mint ember szokott barátjával.
2 Móz. 33.11.
* * *
Csúfolóim a saját barátaim.
Jób* 16.20.'
♦ Jfr ♦
Imádkozott Jób az ő bará
taiért. Jób 42.10.
* * *
A susárló elválasztja a jó ba
rátokat. Példabeszédek 16.28.
♦ * *
Minden időben szeret, aki
igaz
barát.
Példabeszédek
17.17.
♦ * *
Az embernek Fia bűnösök
barátja. Mt 11.19; Lk 7.34.
* * *
Szerezzetek barátokat a ha
mis mammonból. Lk 16.9.
* * *
Hazamenvén egybehíva ba
rátait és szomszédjait, mond
ván nékik: örvendezzetek ve
lem. Lk 15.6.
* *
„ Ti az én barátaim vagytok,
ha cselekszitek, amiket én pa
rancsoltam néktek. Nem mon
dalak többé titeket szolgák
nak. . .barátaimnak mondalak
titeket. Jn 15.14-15.
* * *
Megengedték Pálnak, hogy
barátaihoz menjen. Csel. 27.3.
IDÉZETEK
Mindenki barátnak mondja
m agát.. .pedig semmi sem álta
lánosabb, mint e név, semmi
sem ritkább, mint maga a ba
rát. (La Fontaine)
* * *
Egyetlen barát az életbéíí na
gyon jó. Kettő már sok. Há
rom alig lehetséges. A barát
ságnak szüksége van az életben
valami párhuzamosságra, gon
dolatközösségre, versengésre a
cél érdekében. (H. Adams)
♦' ♦ *
Vagy az iskolában él csak á
barátság, S az életnek zajától
elrepül? (Madách Imre)
* * *
Nem sokat számít, ha bará
taink szenvedése iránt részvét

tel vagyunk. Ellenben a sikerrel
együttérezni, ez már gyengéd
természetet kíván. (O. Wilde)
* * *
Ebben az életben a boldog
ságok egyik legnagyobbika a
barátság. A barátságban egyik
nagy boldogság az, hogy van
kire rábízzuk titkainkat. (A.
Manzoni)
* ♦ *
Egy nagy embeí barátsága
az Isten ajándéka. (Voltaire)
* * *
A barátság voltaképp szere
tet szárnyak nélkül. (L. Byron)

KÉRDÉSEK
1. Melyik Igének az eredeté
re vagy leginkább kíváncsi,
hogy melyik mikor és miért
hangzott el?
2. Melyik idézettel nem ér
tesz ejgyet, részben vagy telje
sen, és miért?
3. Mi a különbség a barát, a
haver és a cimbora között?
4. Hányán tartoznak baráti
körödhöz, volt-e mostanában e
tekintetben számodra jó vagy
rossz változás?
5. A barátsággal kapcsolato
san hogyan folytatnád: N e
héz. .., de megéri.
6. Van-e olyan jó tulajdon
ságod, adottságod, melyek
miatt veled könnyű lehet barát
kozni?
7. Van-e olyan rossz tulaj
donságod, amely miatt szerin
ted veled nehéz lehet baráti
kapcsolatba kerülni?
■8- Aki hívő, annak egyszerre
könnyű és nehéi is barátot ta
lálni. Melyik miért van így?
9. Komoly vagy humoros
mondás-e: „Hogy van-e bará
tom? Hát magam sem tudom ”.
10. Mit akart mondani, aki
ezt mondta: „Kezdek barátja
lenni önmagámnak.” Szerinted
lehetséges ez?
11. Mennyi mindennek életreszóló jó iskolája a barátság?
12. Az Igék között melyik
szól olyasvalamiről, amit eddig
nem tettél, de ezentúl érdemes
megtenned?
r. r.

EGYHÁZUNK D IA K Ó N IA I SZOLGÁLATA
Fenti címen jelent meg az 198S. őszi
Alberti Országos Diakóniai Konferen
cián elhangzott előadások gyűjteménye.
Az első: Káldy Zoltán püspök elnök; a
második: Nagy Gyula, a diakóniai mun
káért felelős püspök; az utolsó: Balicza
Iván lelkész feldolgozása és előadása.
A bevezetőben Nagy Gyula püspök
arról ír, hogy ezekben „feltárul az olva
só előtt e hatalmas szolgálati terület
minden öröme és gondja, terhe és szép
sége”. - Magam, aki e szolgálatnak
több, mjnt egy évtizede szerény munká
sa vagyok, alig tudok elfogulatlanul írni
az elhangzott előadásokról, azok „bel
ső” tartalmáról. Most mégis ezt kell
tennem, de egyben kicsit a recenzióké
szítő személyességével is írok.
Az első rész egyházunk intézményes
diakóniájáról szól, amelynek teológiai
alapja nem lehet más, de nem is más,
mint a kereszt teológiája, hisz a kereszt
a legnagyobb diakónia a világban. Bi
zony az a nagyobb, aki szolgál! Kegye
lemből van az üdvösségünk, a két ke
zünk pedig arra való, hogy azokkal
szeretetszolgálatot végezzünk. A Ma
gyar Evangélikus Egyháznak és azon
belül minden gyülekezetnek egyenként
is példamutató diakóniai munkát kell
végeznie, mert csak így van hitele a
keresztyén szeretetnek. „Egymás terhét
hordozzátok”, szól az ige, de vajon ezt
tesszük-e gyülekezetileg és egyénileg? Óriási a szükség az intézményes diakóniára, de nem azért, hogy az a kiszolgál
tatott öregek, betegek lerakója legyen.
Aki viszont oda kerül, azoknak még

EGYHAZUNK
D IA K Ú N IA I
I

SZOLGÁLATA

fokozottabban szükségük van három
dologra: szeretetre, szeretetre és ismét
csak szeretetre. Ebben már benne van
az ellátás és minden irányú gondosko
dás is, egészen addig, hogy az intézmény
családot, otthont is jelentsen.
A második előadás a gyülekezeti diakóniánk teológiai és gyakorlati alapve
tését adja, kiindulva, hogy az egyház
titka: Krisztus diakóniája. A mindenki
által jól ismert, ún. két „nagy parancso
latot” említve (a szeretet parancsola
tai!), ezek összefüggését tárgyalja. Ez
után az egyház teljes szolgálatát elemzi:
szolgálata az igehirdetésben és a szeretet
cselekedeteiben teljesedik ki. A diakó
nia legfontosabb területeinek előadása

után rámutat arra, hogy már a IV. szá
zadban is a keresztyének a diakónia
világmérvű tanúi voltak akkor, amikor
nemcsak a hitben lévőket, de másokat
is etettek, segítettek. Az előadó szenve
délyesen számol be az indiai, latinamerikai és más „nyomor országod
ban látottakról, amelyek az itteni körül
mények között szinte hihetetlenek: Cal
cuttában éjjelente 2-3 ezer ember hal
meg az utcán éhségben és reggel kocsik
gyűjtik össze az éhenhaltakat. Ilyen és
egyéb megalázó, gyötrő személyes él
ményt olvasva bizony megkeseredik az
ember szájában a falat! - Ha ott innen
alig is tudunk segíteni, de más felada
tunk nem lehet életünk során, hogy
egyházunkban, társadalmunkban-szemelyválogatás nélkül - igyekezzünk se
gítők lenni. Ugyanakkor tudjuk azt is,
hogy a diakónia sohasem „eszköz más
célok elérésére”. E munkának követ
kezménye lehet megbecsülés, jó célok
előbbrevitele: a diakónia akkor is szol
gál, ha semmi köszönetét, semmi elismerést nem is kap. - Az írást a gyakorla
ti gyülekezeti diakónia lehetőségeinek
ismertetése záija azzal, hogy minden
gyülekezetnek magának kell megkeres
nie és meg is kell találnia azokat a lehe
tőségeket, szükségleteket, ahol legjob
ban tudnak segíteni nemcsak egyházon
belül, de társadalmilag is!
A zárótanulmány az egyre jobban
elhatalmasodó alkoholizmus kérdésé
vel foglalkozik és egyházunknak e téren
szükséges lehetőségeit, tevékeny mentő
szolgálatát ismerteti. Ez a munkaterület

1983-ban indult meg, tevékenységét tár
sadalmunk igényli és megbecsüli. Az
alkoholizmust részben népbetegségnek,
részben személyiségzavarnak tekintik.
Az AEES? (Alkoholizmus Elleni Evan
gélikus Szolgálat) más oldalról közelíti
meg a kérdést, és olyan „hiánybeteg
ség”-nek tekinti, amely az Istennel való
kapcsolat, az élő hithiányából ered. Az
alkoholizmus elleni konferenciákon ezt
a teológiai, evangéliumi igazságot igye
keznek élővé tenni. Az eddigi négy kon
ferencia tapasztalatai szerint voltak va
lódi szabadulások, voltak elindulások,
visszaesések és voltak kudarcok is.
A munka azonban akkor sem volt hiá
bavaló, bár fájdalmas, hogy sok értet
lenséggel, közömbösséggel is találkoz
nak - még egyházi részről is! Szeretnék
létrehozni az Evangélikus Lelki Elsőse
gély Szolgálatot (Családgondozó Szol
gálatot?), hogy az az ötfős kis csapat,
aki némelykor másik ötért küzd - kellő
megértéssel és támogatással - hatéko
nyabban dolgozhasson.
Dicséret illeti a címlap tervezőjét
(Kardos Tamás) a diakóniai gondolat
megfogalmazásáért és kifejezéséért:
botra támaszkodó öreget fiatal vezet a
KERESZT felé!
A hasznos kis kiadványnak ott a helye
minden lelkészi hivatalban, presbitériu
moknál, diakóniai munkásainknál, a sze
retetre képes, de szeretetet is váró minden
hittestvérünknél.
(Sajtóosztályon kapható, ára 15 F t)
Blázy-Ódor
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Krisztus segít; n e m c s a k e g y b ű n e lle n , h a n e m
m in d e n b ű n ö m e lle n , n e m is c s a k a z é n b ű n ö m
e lle n , h a n e m a z egész világ b ű n e e lle n . A z é r t
jö n , h o g y e lv e g y e , - n e m c s a k a b e te g s é g e t, d e
a h a lá lt is, n e m c s a k a z enyémet, h a n e m a z
e g é s z v ilá g é t. M in d e z t a z é r t m o n d ja a p r ó fé ta
S ió n le á n y á n a k , h o g y m e g n e b o tr á n k o z z é k
a K ir á ly n y o m o r ú s á g o s jö v e t e lé n s c s u k o tt
s z e m m e l, n y ito tt f ü lle l n e a s z e g é n y e s b e v o n u 
lá s r a nézzen, h a n e m hallgasson, hallja m e g a z t,
a m it e r r ő l a k o ld u s - k ir á ly r ó l h ir d e tn e k .
L u th e r

ÁRA: 5.50 Ft

Kettős örömünnep Ácsán
Régen várt nap virradt fel októ
ber 19-én az acsa-erdőkürti gyüle
kezetre. Egy gyülekezet életében
önmagában is jelentős, nagy ese
mény a lelkésziktatás vagy az új
lelkészlakás használatba vétele,
most az acsai gyülekezetben ez a
kettő egyszerre történt.
A régi, 150 éves lelkészlakás a
falu legrégebbi lakóháza. A gyüle-

a gyülekezet „egymásra talált”. Az
igével először az új lelkészt szólí
totta meg: Légy mindenek előtt
hirdetője az igének, amelynek segí
tő, gyógyító, megtartó erejére min
dig szüksége van az embereknek.
Légy vezetője a nyájnak, jó kalauz,
aki elöl megy, s akinek nemcsak
szava, hanem élete is vonz és célba
érni segít. Légy először magad Is-

Az új acsai parókia

kezet régi vágya teljesült most,
amikor i új parókiát építettek.
A presbitérium 1983 őszén hatá
rozta el az új lelkészlakáj építését.
Kálmán Ernő okleveles építészmérnök a helyszínre többször ki
szállva egyeztette terveit a gyüleke
zet elképzeléseivel, melynek ered
ményeképpen egy modern, kör
nyezetébe illő, szemet is gyönyör
ködtető parókia született. A mun
ka megszervezését Klbacs Mihály
felügyelővel az élen a gyülekezet
vezetői vállalták: Minden szak
munkát és segédmunkát a gyüleke
zet tagjai végeztek. Az építkezés
példás gyorsasággal, fennakadás
nélkül történt. Az alapkő letételé
től számítva mindössze másfél évig
tartott. Az 1 603 0Ö0 Ft építési
költség-4 7 600 Ft LVSZ segélytől
eltekintve - mind a gyülekezet ügy
szeretetét, nagy áldozatkészségét
dicséri.
Először a dombon épült, a refor
máció korát idéző templomban
gyűlt össze a helybeliek és a vendé
gek örvendező-hálaadó, hatalmas
gyülekezete. Keveházi László es
peres Zsid 13,7-8 alapján mondott
igehirdetése elején örömmel állapí
totta meg, hogy a már több év óta
itt szolgáló Mekis Ádám lelkész és

A fent jelölt bibliai vers nagyon
érdekes történetbe kínál betekin
tést. Dávid, Izrael népének Isten
által kiszemelt és felkent király^,
üldözöttként kénytelen bujkálni
saját hazájában. Nem találva bú
vóhelyet Saul esztelen haragja elől
honi földön, a régi ellenségnél ke
res oltalmat, és Akis, a filiszteus
király szolgálatába áll. Hálából
Ákis oltalmáért Dávid hűséges em
bereivel együtt a filiszteusok ellen
ségei ellen kész hadba szállni.
A csatározások során Izraellel,
Saul király seregével is szembeke
rülnek. A történelem szeszélyes
fordulataként az a Dávid, aki vala
mikor Góliát legyőzésével Izrael
nek szerzett diadalt, és a filiszteusokat megfutamította, most a fi
liszteus király oldalán indul csatá
ba saját vérei ellen. Azaz indulna,
de a filiszteusok városfejedelmei
nem bíznak Dávidban. Attól tarta
nak, hogy a harci cselekmények
során a szövetségesben feltámad
izraeli származásának tudata, és a
filiszteusok ellen fordul, hogy így
szerezze vissza saját királya kegye

ten akaratának megélője, mert a
lelkész életének is ugyanúgy
„üvegfalai” vannak, mint a paró
kiának. - Majd a gyülekezet felé
hangzott az ige üzenete: Figyelje
tek elöljáróitokra! Ne feledjétek a
régieket, az elődök szolgálatát,
Maró ti Jánosét és a többiekét. Az
új pásztort pedig vegyétek közre
bizalommal, segítsétek, kövessétek
a hit útján, a másokat is magával

ragadó szeretet útján. - Együtt kö
vessétek a mindig elöl járó Jézust,
aki „tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz”. Együtt szolgáljatok a
gyülekezetben, a faluban, a társa
dalomban.
Az új lelkész Jn 8,12 alapján ar
ról tett bizonyságot, hogy Jézus
Krisztus a világ világossága. Az ő
szava, fénye, szeretetének melege
segít élni, szolgálni, üdvózülni. Jé
zus fénye hullt reá is, és ezt a fényt
nent szeretné elnyelni, hanem in
kább továbbsugározni mindenki
felé.
Az ünnepi közgyűlésen sokan
köszöntötték a gyülekezetét, az
új lelkészt és családját. Többek
között Klbacs Mihály acsai fel
ügyelő,- Proxa Mihály az erdőkürti, társgyülekezet felügyelője,
Movik Lászlóné tanácselnök,
Fejes László rk. esperes és Keve
házi László " esperes. - Mekis
Ádám beszámolt a parókia építé
séről, majd összefoglalásában
megköszönte mind a parókiaépí
tés nagy munkájában részt vevők
segítségét, mind az áldáskívánó
köszöntéseket.
Az új lelkészlakás előtt az espe
res rövid ünnepség keretében hiva
talosan is átadta az épületet a gyü
lekezetnek és áldást kívánt annak
első és majdani lakóira. - Ezután
a helybeliek és a vendégek boldog
örömmel jártak körbe a parókián
és jóleső megelégedettséggel vették
azt birtokukba. Igen, a vendégek
is, hiszen egy részük a földszinti
nagy hallban, a többiek pedig az
előtérben felállított sátorban élvez
hették még búcsúzás előtt az acsaiak szíves vendégszeretetét.
Bárdossy Tibor

K A e h á z i L á s z ló e s p e re s b e ik ta tja

hatalmasan
cseleíebett öclüní
03 Úr
a3crt örDcnbc3Ün!
3soIt 12^,3

Nagy püspök
az Egyesült
Államokban
November 29. és de
cember 7. között dr.
Nagy Gyula püspök, az
Evangélikus-Református
Világdialógus Bizottság
evangélikus társelnöke,
részt vesz a Lutheránus
Világszövetség és a Re
formátus Világszövetség
közös bizottságának ülé
sén Chicagóban, az Egye
sült Államokban. A kö
zös bizottság az öt világ
rész evangélikus és refor
mátus egyházai viszonyá
val és együttműködésével
foglalkozik, javaslatokat
dolgozva ki az európai
Leuenbergi Konkordia
kiterjesztésére.

M e k is Á d á m o t

ÍÜ
Történelmi „Kinek az
arcképcsarnok embere vagy?”
lSám 30,13
it. A bizalmatlan filiszteus fejedel
mek azt kívánják Akistől, hogy
küldje háza Dávidot seregestül.
Nem tudni, kihez tartozik, nem
tudni kinek szolgál. Ilyen fegyver
társsal nem tanácsos harcba indul
ni - vélik a filiszteus vezérek.
Dávidnak ezért vissza kell vo
nulnia Ciklágba, abba a filiszteus
városba, ahol családját is hagyta.
Ciklágot időközben egy harmadik
nép - Amálek - rablóhordája
megtámadta, kifosztotta és felper
zselte. Rabszíjra fűzték és elhur
colták az asszonyokat és a gyer
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mekeket, köztük Dávid családját
is. A megmaradt ciklágiak azt
gondolják, hogy a város pusztulá
sa Dávid miatt érte őket, ezért
visszaérkeztekor meg akarják kö
vezni. Itt is kérdés tárgyává lesz,
hogy Dávid kihez tartozik, kit
szolgái.
Fiatal finn lelkész járt Magyarországon, akit egy gyülekezetben
arra kértek, tartson beszámolót a
hazájabeli ifjúsági munkájáról,
gyülekezete fiatalok közötti szol
gálatáról. A vendég ekpondta,
hogy náluk is az ifjúság töredéke

gyűjthető össze a templomban,
gyülekezeti alkalmakon, míg a na
gyobb rész szórakozásnak, más
ambícióknak él, boldogulást, érvé
nyesülést más területeken keres.
De harc folyik minden fiatalért.
A mi városunkban - mondta mindenki előtt nyilvánvaló, hogy
harc folyik érte: harcol érte Jézus,
a bűnösök barátja és megváltója,
de harcol érte a Sátán is, az élet
megrontója és a lélek elvesztője.
A gyülekezeti munkának az az
egyik feladata, hogy tudatosítsa
ezt a harcot, figyelmeztessen újra
meg újra: nem vagy érdektelen,
harc folyik érted. Miként a finn
lelkész mondotta: szeretnénk kér
dés elé állítani minden fiatalt: ki
nek engedsz? kihez tartozol? kié
vagy?
A címben idézett bibliai ige is ezt
teszi: Kinek az embere vagy? Ki
uralkodik rajtad? Kinek az ügyét
mozdítod előre? Kihez tartozol:
Jézus Krisztushoz, a szerető és bol
dogító Megváltóhoz, vagy a Sá
tánhoz? Kié vagy?
Csepregi Béla

A régi szó változatlan, és még
mindig mellé kerülhet egy évszám.
Az az évszám, amely jelzi, hol is
tart az emberiség, milyen esemé
nyek játszódtak le ebben az eszten
dőben és személyes életünkben mi
lyen sorsdöntő változások történ
tek.
Talán a legtöbb embert meg
mozgató ünnepkör kezdete ez a
vasárnap. A karácsony felé fordu
ló, az arra készülődő ember megáll
egy rövid pillanatra és arra gondol,
akivel a nagy változás a földre ér
kezett. Nem a várakozás passzivi
tásával, nem is a kitolódott kegyel
mi idő fontolgatásával kell feltöl
tődnie hitünknek ezekben a na
pokban, hanem a meglátogatás
örömének és feszültségének sza
bad csak gazdagon eltöltenie min
ket. Abban az értelemben, ahogy a
próféta felhív: „Örülj és örvendezz,
Sión leánya, mert íme elmegyek
hozzád és közötted lakozom! 1 így
szól az Úr” (Zak 2,10).
Jézus érkezése megújulást jelent.
Amiről azt hittem, állandó terhe
lesz az életemnek, azt most van
kinek elmondanom, van hol leten
nem. Az ádventi vendég nem pro
tokolláris látogatóként érkezik,
akinek érkezése előtt már hetekkel
elkezdjük csinosítani az otthonun
kat. Úgy érkezik hozzánk, mint
aki fáradtságunkat és elesettségünket gyógyítani akarja. Bevonulása
Jeruzsálembe; gyülekezetekbe, ott
honokba nem más, mint egy újra
megismételt és megerősített felhí
vás: „Készítsétek az Úrnak útját,
egyengessétek ösvényeit!” (Zsolt
100,2). Ez a mondat nem a külső
környezet mesterséges szépítgetésére hív fel minket, hanem az út
alapozására, a belső, mély előké
szülésre. Hiába helyez el valaki a
családi otthon középpontjába egy
drága pénzen vásárolt, virágköté
szeti remekműként készült ádventi
koszorút négy gyertyával, ha négy
hét alatt nem lesz egyetlenegy este
sem, amikor köréülne a család,
hogy elénekeljen egy ádventi éne
ket vagy csak felsóhajtson együtt:
„Veni redemptor gentium” - Jöjj,
népek Megváltója; vagy még ennél
is egyszerűbben mondjon egy iga
zán ádventi köszöntést: „Immánu
el” - közöttünk van az Isten.
Erre a megújulásra, erre a válto
zásra nemcsak a szűk családi ott
honnak van szüksége, hanem gyü

lekezetünknek és egyházunknak is!
Ne kerüljön be úgy ádvent hangu
lata a templomunkba, hogy ne tar
tanánk bűnbánatot és ne kérnénk
megújulást szolgálatunk egésze
számára! Csak egy látogatással
kell több, egy mondattal több, egy
kézmozdulattal több betegek és
elesettek felé... Milyen nagy fordu
lat lenne, ha ebben az ádventi idő
ben elhagynánk valamit, ami ter
hel, ami rossz, ami egészségünket
károsítja, környezetünket kínozza!
Nem lennénk magunkra hagyva
ebben a küzdelemben, attól a Jé
zustól merítenénk erőt, akinek ér
kezéséről nagy vágyódással éne
kelte a zsoltáros: „Lelkünk sóvá
rogva várja az Urat, mert őbenne
, örül a mi szívünk.” (Zsolt
33,20-21)
Jézus jelenléte biztos irányt mu
tat. A régi huszita ének himnikus
erejű mondata vall erről: „Itt a
drága idő, Jön az Üdvözítő Népe
váltságára, Boldogitására, . Hogy
mentse a rossztól És minden go
nosztól.” (134. ének)
Amikor ezt felismerjük és bízni
kezdünk benne, akkor kezdődik az
igazi ádvent életünkben. Nem bi
zonytalanságban, nem tétova bo
lyongásban telik az életünk. Jézus
hoz kötődünk, aki azért jött, hogy
üdvösségünk legyen. Van élet,
amelyben úgy érik meg ez a talál
kozás, hogy sorban gyúlnak az ád
venti gyertyák, s ő egyre többet
ismer meg Isten kegyelméből és
szeretétéből. Van élet, amelyben
mindez egy rövid szempillantás
alatt történik. Nem szabad hát a
türelmetlenség és a csalódottság
csapdájába esnünk! Isten tervének
megvalósulásában aprócska aka
dályok csak azok, amelyek a mi
szemünkben ijesztőnek és óriási
nak látszanak.
Jézus érkezésében és jelenlété
ben kell ezekben a napokban iga
zán megerősödnünk. Akkor nem
lesz hiábavaló az ünnepi előkészü
let, nem lesz üres a mozgás, mert
tartalommal telik meg. Ne tapad
jon hát szemünk a minden évben
jelenlévő veszélyre: készülődésünk
talán külsőség lesz csupán, egysze
rűen ezeknek az ünnep előtti na
poknak felfokozott hangulatából
fakad. Figyeljünk inkább az üze
netre, amelynek ereje áttör minden
nyomorúságunkon és ellenállásun
kon: ádvent - Jézus jön. Jön, mert
eljött a karácsonyi jászolbölcsőbe.
Jön, mert visszatér s akkor Isten
színe előtt majd egyértelmű való
ság lesz Pál apostol vallomása: „Is
ten valamennyi ígérete Jézus
Krisztusban Jett igenné, és általa
lett ámenné Isten dicsőségére.” (2
Kor 1,20)
Ádvent 1986-ban - bár megvál
tozott a világ, merőben más külső
környezetünk terhe és gondja,
mint régen volt 1 még mindig
ugyanaz: újra megkapott lehető
ség, hogy személyes keresztyén éle
tünkben az „átkos sötétségnek vir
radat vessen véget”. Hogy jelenlé
tünk áldott, mentő és megújító
szolgálat legyen legszűkebb kör
nyezetünkben és az egész földön.
Ezzel a tartalommal válhat ádventi
időnk bűnbánatra érlelő, új élet
ajándékában gyógyuló alkalom
má. Kérjük ezt bátran ezévi, ád
venti imádságainkban, énekeink
ben, a bánat és öröm drága feszült
ségében Isten színe előtt!
Szabóné Mátrai Marianna
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„Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meg
gyújtva.” Lk 12,35.
VASÁRNAP - „Az én Atyámnak az az akarata, hogy
aki latja a Fiút, és hisz benne, annak örök élete
legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.”
Jn 6,40 (Zsolt 121,7-Mt 25,1-13-Zsolt 90) Az Isten
nek végtelen szeretete az ember felé, hogy az az
akarata, hogy örök élete legyen. Ezért küldte és
áldozta fel érette Fiát, Jézus Krisztust, akinek cso
dálatos ígérete hangzik el ebben az igében: feltá
masztja azt az utolsó napon. A legnagyszerűbb ígé
ret az egyházi esztendő utolsó napjaiban az elmúlás
ra gondoló ember számára.
- „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy le
rombolja az ördög munkáját”. ÍJn 3,8 (Zsolt
136,23-Lk 12,35-40-Jel 21,1-8) Az ördög munkája
pedig á bűn. Ez ellen harcolt Jézus nagy erővel míg
a földön volt, s ezt a harcot hagyta ránk örökül. De
bennünket nem hagyott magunkra ebben a harcban,
hanem mindenkor mellettünk áll a sátán elleni küz
delmünkben. Erejét adja nekünk, hogy valóban
rombolni tudjuk az ördög munkáját. Aki ő t hívja
segítségül, biztos, hogy nem marad egyedül.
KEDD - „Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcses
ség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő
a mi Istenünké, örökkön-örökké. Ámen! Jel 7,12
(Zsolt 34,2-Lk 12,42-48-Jel 21,9-14) Milyen nagy
dolog, hogy ehhez az Istenhez fordulhatunk imádsá
gainkban.” Az Ámen azt jelenti - mondja Luther a
Miatyánk magyarázatában -, hogy legyek bizonyos
abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket
szívesen fogadja és meghallgatja. Minden imádko
záskor gondoljunk erre.
ffiwgana - „Álljatok meg tehát, felövezve derekato
kat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a
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békesség evangéliumának hirdetésére.” Ef 6,14-15 I e g y h á z z e n e i á h i t a t : h - m o l l m i s e ( H a f e n s c h e r
(Dán 11,32-Mk 13,31-37-Jel 21,15-27) A békesség I] dKuá. r o6 l. yG) . áFn ac ss o Ar dl ae d. á1r1. . Ü( úl lrőv i. )ú St z2i4r m. da ei .Z foé ll t á1n1 ,.
evangéliumának hirdetése minden keresztyén em I K e r t é s z G é z a . K a r á c s o n y S á n d o r n . 3 1 - 3 3 .
d e . 9 . K e rté s z G é z a . R á k ó c z i ú t 5 7 /b . d e . 9.
bernek szent kötelessége és feladata. Nem könnyű
( s z lo v á k ) C s e lo v s z k y F e r e n c , d é li 12. ( m a 
feladat. Ezért mondja az apostol, hogy fel kell ké
g y a r) K e r té s z G é z a . T h a ly K á lm á n u . 2 8 . d e .
szülni, mintha harcba indulna az ember. Igazságsze
11. R é d e y P á l. K ő b á n y a d e . 10. F a b in y T a Emilio Castro az Egyházak Világta
retettel, megigazulással, bátorsággal kell végezni ezt I m á s . V a j d a P é t e r n . 3 3 . d e . f é l 1 2 . F a b i n y
I T a m á s . Z u g l ó d e . 1 1 . ( ú r v . ) S z a b ó n é M á t r a i nácsa főtitkára bemutatkozó látogatá
a szolgálatot.
son fogadta dr. Görög Tibor evangéli
CSÜTÖRTÖK - „Mennyire szereti népét!” 5Móz 33,3 I M a r i a n n a . K e r e p e s i ú t 6 9 . d e . 8 . S z a b ó n é
I M á tr a i M a r ia n n a . G y a r m a t n . 1 4 . d e . fé l 10.
(Jn 15,13-ÍPt 4,12—19—
Jel 22,1-5) Mózes szavai ezek I S z a b ó n é M á t r a i M a r i a n n a . K a s s á k L a j o s n . kus lelkészt, a Magyarországi Egyhá
zak ökumenikus Tanácsa főtitkárát.
halála előtt. Mennyiszer megtapasztalta az Isten I 2 2 . d e . I I . R e u s s A n d r á s . V á d ú t 1 2 9 . d e . Genfi tartózkodása alatt az ökumeni
szeretetét Mózes élete során Izrael népével együtt! | n e g y e d 1 0 . Z o l t a i G y u l a . F r a n g e p á n u . 4 3 . kus Tanács főtitkára megbeszélést
Mennyi mindent megtett az Isten népéért! Kiszaba I d e . 8 . Z o l t a i G y u l a . Ú j p e s t d e . 1 0 . B l á z y folytatott Todor Sabewel és Ruth Sodította a fogságból, megmentette, vezette, védte, II EL razj os és b. e Pt .e Ss toerroz ks és áb re-tÚ dj tee.l e 1p 0d. e .P fi én lt é9 r. nPéi n Nt éar gn yé vikkal, az EVT főtitkárhelyetteseivel,
mindig velük volt. Mi is mennyiszer megtapasztal I N a g y E r z s é b e t . P e s t l ő r i n c d e . 1 0 . H a v a s i valamint az Egyházak Világtanácsa
tuk mindezt életünk során. Ezért tudunk mi is hálás I K á l m á n . K i s p e s t d e . 1 0 . B o n n y a i S á n d o r , d u . különböző osztályainak irányítóival az
szívvel így kiáltani: Mennyire szereti az Isten népét! I f é l 7 . B o n n y a i S á n d o r . K i s p e s t W e k e r l e - t e l e p EVT és a magyar ökumenikus Tanács
I d e . 8 . B o n n y a i S á n d o r . P e s t ú j h e l y d e . 1 0 . közötti kapcsolatok kibővítésének le
PÉNTEK - „Magasságban és szentségben lakom, de I B í z i k L á s z l ó . R á k o s p a l o t a K i s t e m p l o m d e .
a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az I 1 0 . B o l l a Á r p á d . R á k o s s z e n t m i h á l y d e . 1 0 . hetőségeiről.
Dr. Glen Garfield Williams lekö
alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.” Ézs J M á t y á s f ö l d d e . 9 . S z a l a y T a m á s . C i n k o t a d e . szönő
EEK főtitkárnak Görög Tibor
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57,15 (Ef 3,16-17-2Pt 3,3-13-Jel 22,6-15) Nagy és
tolmácsolta a magyar tagegyházak
I
m á r P é te r . R á k o s h e g y d e . 9 . K ó s a L á s z ló ,
hatalmas az Isten, magasztos és felséges. Mégis kö t R á k o s c s a b a d e . 9 . I n o t a y L e h e l . R á k o s l i g e t köszönetét az Európai Egyházak
zelről látja a megtörtet és alázatos lelkűt, s hatalma I d e . 1 1 . K ó s a P á l . R á k o s k e r e s z t ú r d e . f é l 1 1 . Konferenciájában végzett több évtize
san megsegíti. Jézus Krisztusban jött hozzánk egé I I n o t a y L e h e l .
des szolgálatáért. Az ökumenikus Ta
B é c s ik a p u té r d e . 9 . ( ú r v .) S z e m e re i J á n o s
nács főtitkára találkozott Jean Fiszen közel, aki azt mondja: „Jöjjetek énhozzám akik
I ( t e o l . ) , d e . f é l 1 1 . ( n é m e t ) , d e . 1 1 . ( ú r v . ) S z e - scherrel, aki január 1-jétől tölti be az
megfáradtatok és meg vagytok terhelve...”
I m e r e i J á n o s ( te o l.) , d u . S. g y ü le k e z e ti s z e re EEK főtitkári tisztét és megbeszélést
SZOMBAT - „Akkor megnyitotta értelmüket, hogy I t e t v e n d é g s é g . T orockó t é r d e . f é l 9 . F o d o m é
értsék az írásokat” Lk 24,45 (Péld 20,12-Ézs I S z k r i n y á r K a t a l i n . Ó b u d a d e . 1 0 . G ö r ö g T i - folytatott vele Fischer főtitkár decem
65,17-19, 23-25 - Jel 22,16-21) A feltámadása után I b o r . X I I . T a r t s a y V i l m o s u . 1 1 . d e . 9 . K ő s z e - beri magyarországi látogatásának
programjáról.
a tanítványoknak megjelenő Jézus nyitotta meg ér II g7 .h Ty aTkaámc sá Js ó, zdsee. f .1 M1 . oKdőosrzi eng. hdye .Tfaé ml 1á0s., Pdeus.t hf éi -l
telmüket. így végzi ma is közöttünk Jézus ezt az
d e g k ú t d e . fél 11. T a k á c s Jó z se f. B u d a k e sz i
áldott szolgálatát. Hitetlenkedő, keményszívű em I d e . 8 . T a k á c s J ó z s e f . K e l e n f ö l d d e . 8 . ( ú r v . )
bereknek megjelenik, szól, hogy azok észrevegyék, I B e n c z e I m r e , d e . 1 1 . ( ú r v . ) B e n c z e I m r e , d u .
I 6 . M is s u r a T i b o r . N é m e tv ö lg y i ú t 1 3 8 . d e . 9 .
meglássák Isten csodálatos tetteit életükben.
I M is s u r a T i b o r . K e le n v ö lg y d e . 9 . R ő z s e I s t-
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Görög Tibor ökumenikus főtitkár genfi
megbeszélései

Roszik Gábor

I

A KBK küldöttségének látogatása
Görögországban

v á n . B u d a fo k d e . 11. R ő z s e Istv á n . B u d a ö rs

■ d u . 3 . R ő z s e I s tv á n . T ö rö k b á lin t d u . fél 3.

f

R ő z s e I s t v á n . C s illa g h e g y d e . fé l 1 0 . B e n k ő
B é la . C s e p e l d e . fé l 11. M e z ő s i G y ö r g y .

S z e n th á ro m s á g ü n n e p e u tá n i u to ls ó v a s á r
n a p o n a z o l t á r t e r í t ö s z ín e : z ö ld . A d é le l ő tt i

Sághy Jenő

i s te n tis z te le t o l tá r i ig é je : M t 2 4 , 3 7 - 3 1 v a g y
M t 2 3 ,1 - 1 3 ; a z ig e h ir d e té s a la p ig é je : J e l 2 1 ,

6-7.

Nyári napon

Görög főtitkárt hivatalában fogadta
Gunnar Stálsett, a Lutheránus Világszövetség főtitkára, valamint Dr. Sam
Dahlgren, a LVSZ Európa-titkára.
Dr. Görög Tibor október 20-24-ig
Genfben részt vett a nemzeti egyházta
nácsok főtitkárainak konzultációján is.
A tanácskozáson a világ minden részé
ről mintegy 70 ország egyháztanácsá
nak vezetői vettek részt és képviseltette
magát a Vatikán is. A megbeszélések
középpontjában a nemzeti ökumeni
kus munka tapasztalatainak kicserélé
se állott és tervek születtek a nemzetkö
zi ökumenikus együttműködés kiszéle
sítésére.
Október 20-án sor került az európai
ökumenikus tanácsok' vezetőinek ta
nácskozására, melyen Görög Tibor fő
titkár vitaindító előadást tartott „Az
ökumenikus munka súlypontjai a mai
Európában” cimmel. A jelenlévők el
határozták, hogy az európai ökumeni
kus tanácsok munkájának jobb koor
dinálása érdekében 1987-ben konzultá
ciót rendeznek.

E V A N G É L IK U S

IS T E N T IS Z T E L E T

A R Á D IÓ B A N . 1 9 8 6 . d e c em b e r 2 1 -én , v a s á r

A Keresztyén Békekonferencia gö
rögországi tagjai és barátai, más görög
békemozgalmakkal együtt 1984-ben el
határozták egy Békekutató Intézet fel
állítását Kréta szigetén. Ennek kapcsán
meghívták dr. Tóth Károly püspököt, a
KBK elnökét előadás tartására. Akkor
más irányú elfoglaltságok miatt a gö
rögországi út nem valósulhatott meg, a
meghívást viszont a KBK görögországi

tagjai azóta is fenntartották. Ezért a
mozgalom küldöttségének látogatására
ez év november 9-15. napjain kerül sor.
A delegáció találkozni fog különböző
görögországi keresztyén és világi béke
csoportokkal, a görögországi ortodox
és evangéliumi egyházak vezetőivel.
A tervek szerint találkoznak magas ál
lami és társadalmi vezetőkkel is mind
Athénban, mind Kréta szigetén.

VARGA GYÖRGY

Bp. V., Szabadság tér 2. sz. alatti refor
mátus egyházközség gyülekezeti termé
ben.

n a p re g g e l 7 .0 5 ó r a k o r a z e v a n g é lik u s e g y h á z
f é ló r á já t k ö z v e títi a P e tő fi r á d ió . I g é t h ird e t:

A kora délutáni júliusi nap el éve autót vásároltak s még fél éve garait a földre, emlékeztetve az
árasztotta fényével és hőségével a sincs, hogy felesége is megszerezte örök napra. Jézus Krisztusra, aki
ravatalozó előtt terpeszkedő tágas a vezetői engedélyt. Boldogok vol szeretetének szelíd fényével beara
térséget, melyet sötétlő embergyűrű tak, indokolt jóreménységgel tekin nyozta a koporsót, a felette virító
fogott keretbe. A tér közepén ko tettek gyermekeik jövendője felé és koszorúkat, a mellette álló embere
porsó állt. Fölötte koszorúk pirami érezték, hogy szereti őket az Isten. ket és földöntúli ragyogásba vonta
sa, mellette - feketén, gyászosan - Igen, érezték, akkor, de nem most. a párját veszített fiatal férj arcát, a
Felesége már nem érez semmit; ő és két elárvult gyermek sötétfürtű s
a hozzátartozók csoportja.
Az embergyűrű résnyire megnyílt a két gyerek még érez, de bár ne világosszőke fejecskéjét.
A temetési menet elindult a rava
- átengedve a lelkész, kántor, fune- érezne, mert csak azt érzik, hogy
rátor alkotta kicsiny csapatot - valami szörnyű méltánytalanság, talozó elöl és a sötéten tátongó sír
iszonyú kegyetlenség az, ami afele gödörhöz kanyarodott. Ujjongva
majd ismét egybefolyt.
séggel, az édesanyával, ővelük tör szárnyalt az ének.
Megzendült az ének.
- Győzelmet vettél, ö, Feltáma
- Istenfélők, mily boldogok tént. Hogyne. Élnek, éldegélnek
szépen, csendesen, boldogan, aztán dott!...
vagytok,
Az apa kézen fogta gyermekeit.
Kik meghalván, Istennel vigad három nappal ezelőtt ebéd után fe 
- Nincs más út, mint hinni. Hinni
lesége - amit addig soha nem tett tok. ..
Előkerültek a zsebkendők. So rosszullétről panaszkodott. Lefek - gyermeki hittel —a Feltámadott
kan -főleg asszonyok - máris szi tette feleségét és mivel a rosszullét halálfeletti győzelmében... Dörög
nem szűnt meg, hanem súlyosodon, nek a hantok a koporsó fedelén, de
pogni kezdtek.
A ravatal mellett álló fiatal férfi kerékpárját előrántva orvosért fu  nem azt dörgik: örökre, örökre, ha
lassanfelemelte fejét és tétován kö tott. A körzeti orvos megvizsgálta a nem sírok kőtömbjeinek elmozdulá
rülhordozta fátyolos tekintetét az fiatalasszonyt és nyomban kórház sát, koporsók fedelénekfelszakadá
ba utalta. O másnap reggel Tra sát, a diadalmas feltámadást hirde
egybegyűlt sokaságon.
- Lám csak, ők is úgy éreznek, bantjával beszaladt a járási kórház tik. Lehetetlenség? Az még nagyobb
mint én. Nem tartják örömnek a ba, hogy megtudakolja felesége ál lehetetlenség, hogy a bennünket
meghalást és az Istennel való lapotát. Már néni láthatta. A fia szerető Isten nekünk rosszat akar
együttvigadást. Nem örülnek, in talasszony már halott volt. Szívin jon.
farktus! Nem akarta elhinni. Olyan
kább sírnak.
A sirgödör mind sekélyebbé vált,
- Örülni?! Most?! - Jobb kezét volt és olyan most is az egész, mint egészen feltöltődött, elején megje
mellette álló tízéves kisfia vállára egy rossz álom. Am ebből az álom lent a fából való kereszt. A föld
tette, napégette balját hatéves ból nincsen ébredés, vagy ha van, az tovább omlott a sírra, mígnem négy
kisleánya aranyszőke hajára nehe még rosszabb, mint az álom. Hihe egyenes vonal keretezte lapos domb
zítette. - Örültünk mi sokat tetlen. Ezt engedte történni Isten. emelkedett rajta. Az egyházfi a ke
együtt édesanyátokkal, négyesben. Hány olyan ember van, aki régesrég zében lévő lapát nyelét közepén
S mennyit örültünk volna még. De megérett már a halálra és még min megmarkolva a kereszt jelét nyom
most már csak hárman vagyunk. dig él, teherként, mások nyakán. tatta a sírdomb puha földjébe és
Vége az örömnek. Örökre.
Hány olyan asszony van, afiatalab- ' megindult a koszorúk, csokrok ára
A lelkész hangja hallatszott.
bak között is, aki rossz természetű, data. A sir fölé virághegy emelke
- A mélységből kiáltok hozzád, pletykás, bajkeverő, vagy éppen dett.
Uram...
rossz erkölcsű, szóval, akikért mint
Az emberek megmozdultak és
- Ez az. A mélységből, ahová ju mondani szokták, talán nem is len előbb csak egyesek, kis csoportok
tottam, ahol vagyok, ahonnan ki ne olyan nagy kár s lám azok élnek, lépdeltek a temető kapujafelé, majd
jutnom semmi remény.
az ő értelmes, dolgos, szelíd, jóra- tömör emberfolyam kanyargóit fe 
Még hallotta, amint a lelkész fel való feleségének pedig koporsóba ketén a sírok között és ömlött ki a
olvasta temetési beszédének textu kellett feküdnie. Mit vétettek ők az temetőből. A gyászolók is megin
sát a Római levélből.
Isten ellen, hogy ilyen iszonyú bün dultak\ tétova, lassú léptekkel,
- Sem halál, sem élet nem vá- tetéssel sújtotta őket? Miért fordult vissza-visszatekintve. Utoljára az
l laszthat el minket az Isten szerete- el tőlük, miért hagyta őket maguk apa maradt két gyermekével. Az
tétől, amely megjelent Jézus Krisz ra, lett ellenségükké?
égre 1nézett, amely kéken izzóit a
tusban, a mi Urunkban.
- Még hogy nem választhat el nyári nap lobogásában. Megszorí
Ezt még hallotta, aztán megro minket Isten szeretetétől semmi. Az totta a tenyerébe simuló két apró
hanták az emlékek. Az emlékek, élet talán nem, de a koporsó, a ha puha gyermekkezet.
amelyek közül némelyek, ha önma lál, az igen. Mégpedig alaposan és
- Menjünk mi is! Haza. - Hangja
gukban szépek voltak is, itt a ko végérvényesen.
rekedtes volt.
porsó mellett mind-mind éles, he
- Már megint Isten szeretetét
Kislánya riadtan kérdezte.
gyes szuronyokká váltak, gyötrel- emlegeti a pap. Hogy az olyan bizo
- Hát anyu? Anyu nem jön ve
mes sebeket ejtve szegény szívén.
nyos, mint a halál. Halál bizonyítja, lünk? Ittmarad? Miért? - Csöpp
- Milyen boldogok is voltak. Jézus Krisztus halála. De hát ez szája sírásra görbült.
S nemcsak a házasságkötésük utáni képtelenség. Vagy mégsem? Való
Megbékélten, tisztán, melegen
hetekben, hónapokban, hanem ké ban igaz lenne, hogy Isten szeret, zendült édesapja hangja.
sőbb is. Boldogságukat nem zavar annyira szeret, hogy egyszülöttjét,
- Ne sírj. Isten mégis szeret, min
ta, inkább növelte a gyermekek - önmagát halálba adta értünk? ket is szeret.
Megindultak hármasban, kéz a
előbb a fiú, majd évekkel később a Megjárta értünk a kínnak, gyalá
kislány - megjelenése. Anyagiak zatnak, végső kudarcnak ezt az út kézben. Az apa lépteit gyermekei
ban sem éreztek hiányt. Mindketten ját, feneketlen mélységbe hullott tipegéséhez igazította. Napsugár
szorgalmasan dolgoztak, a szülök alá, hogy kihozzon bennünket on ragyogta be előttük az utat és ők
mentek-mentek - összefonódva - a
támogatásával családi házat építet nan?...
A nyári nap melegen hintette su nyári napban.
,
tek s azt szépen berendezték. Két

d r.
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É szaki

E g y h á z k e rü le t

püspöke.

Jáki András

Van, aki a gyenesi ifjúsági kon
ferenciákról emlékezik rá: halk
szavú, de határozott bizonyságté
teleire vagy felszabadult játékára a
záróesten. Mások mint vezető be
osztású főépítésvezetőt ismerik:
több milliós beruházásokat bíznak
rá. Nekünk most mint egy fiatal
gyülekezet még fiatalabb - 28 éves
- felügyelője mutatkozik be.
- Tudod, mint Siófokon a leg
többen, én is egy közeli faluból
kerültem ide. Az egyházszeretetet
onnan hoztam magammal, bár kö
zépiskolás koromban nekem is át
kellett esnem a magam hitbeli dac
korszakán. Ennek elmúltával vi
szont megtaláltam helyemet gyüle
kezetünkben, s mivel kevés volt az
ember, rögtön sok feladat is hárult
rám. Akkori gondnokunk bevont
mindenfajta munkába, az utódját
látta bennem. De jó volna ez a
tudatos utódkeresés minden téren!
ö t éve presbiternek választottak,
néhány hónapja pedig felügyelő
nek - ez a tisztség évtizedek óta
betöltetlen volt. Úgy érzem, veze
tőként elfogadtak mind a gyüleke
zetben, mind munkahelyemen. Hi
temet sosem rejtettem véka alá.
Jó volna, ha egyre több fiatalt
sikerülne bevonni az egyház életé
be. Utánuk kéne menni, ha kell, az
aluljárókba is. Az arra alkalmasa
kat pedig bátran lehetne felelős
posztokra állítani.
Tudod jól, még csak tanulom a
felügyelői tisztséget. Mit tisztséget
- hivatást! De nagyon lelkesít,
hogy templom- és parókiaépítés
előtt állunk,' ami nehéz, de csodá
latos munkának ígérkezik. Aligha
nem még egy nagy hagyományok
kal rendelkező presbitériumnak is
gondot jelentene ez - hát még a mi
fiatal gyülekezetünknek. De bol
dog vagyok, hogy részt vehetek eb
ben, s hiszem, hogy Isten ad hozzá
elég erőt, fantáziát és kitartást.

a Veszprémi Egyházmegye
új esperese
Szeptember végén nyugalomba vo
nult Síkos Lajos pápai lelkész,,, a
Veszprémi Egyházmegye hosszú időn
át hűséggel szolgált esperese. Hírt ad
tunk róla lapunk hasábjain, hogy he
lyére a pápai evangélikus gyülekezet
Varga György bakonyszombathelyi lel
készt választotta meg, akit szeptember
29-én iktattak be gyülekezeti lelkészi
állásába.
Az egyházmegye gyülekezetei a meg
üresedett esperesi tisztségre egyhangú
lag Varga György pápai lelkészt vá
lasztották meg. Az új esperes beiktatá
sát dr. Nagy Gyula püspök végzi no
vember 22-én, szombaton de. 11 óra
kor a pápai evangélikus templomban.
Az új esperest lapunk is szeretettel
köszönti, és áldást kér szolgálatára a
Veszprémi Egyházmegyében.
A LUTHERÁNIA
ÉNEK- ÉS ZENEKAR
november 23-án, vasárnap
délután 6 órakor a Deák téri
templomban előadja
J. S. BACH:
H-MOLL MISÉJÉT
Közreműködnek:
Benczúr Erzsébet, Mády-Szabó
Katalin, Sánta Jolán, Basky
István, Berczelly István, Trajtler
Gábor.
Vezényel:
HERBERT M. HOFFMANN
(Frankfurt/NSZK)
Igét hirdet
DR. HAFENSCHER KÁROLY
Belépés díjtalan.
A templomot fűtjük.
GYÉMÁNT DIPLOMA
Nemeskéren bensőséges istentiszte
let keretében hivek, családtagok és tisz
telők között ünnepelte a gyülekezet is
Tóth Ernő igazgató kántortanító gyé
mánt diplomáját.
Október 26-án, Szentháromság ün
nepe utáni 22. vasárnapon, a délután 2
órakor kezdődő istentiszteleten Sztehló
Mátyás büki lelkész a 103. zsoltár ver
seivel köszöntötte a 60 évvel ezelőtt,
1926-bán diplomázott és a nemeskéri
gyülekezet pályázatát megnyert kántortanitóját, Tóth Ernőt.
A nehéz sorsot megélt hű kántor 60
év óta töretlen lelkesedéssel és meg
újuló tenniakarással ma is aktívan szol
gálja Mennyei Urát és annak hívő né
pét.
Megható jelenete volt az ünnepség
nek, amikor a tisztességben megőszült
fehér hajú ünnepelt néptanítónak, az
artikuláris nemeskéri templom műem
lék oltára előtt a gyülekezet, a filiák és
tisztelői képviselői között a konfirmá
cióra készülő unoka is virágcsokrot
adott át.
Tóth Attilámé
A Kallódó Ifjúságot Mentó Misszió
az idén is folytatja a munkatársak és
érdeklődők számára szemináriumi al
kalmait. Legközelebb november 22-én,
szombaton du. 3 órai kezdettel lesz a

Csorvás-Gerendás
A csorvási és gerendási evangélikus
egyházközség új lelkészét Szeverényi
Jánost 1986. novemberT6-án, délután
lk a k o r a csorvási, 4 órakor a geren
dási evangélikus templomban iktatja
be hivatalába Táborszky László espe
res.
November 30-án délután
6 órakor
D E ÁK T É R I
O R G O N AZEN ÉS Á H ÍT A T
SEPSY KÁROLY
Bach, Mendelssohn és Gárdonyi
műveket orgonái
Halálozás
Glósz Géza András, a kecskeméti
gyülekezet presbitere, a Bács-Kiskun
Egyházmegye volt pénztárosa 86 éves
korában elhunyt. Hamvasztás előtti
búcsúztatása Kecskeméten volt nagy
gyülekezet közösségében, majd a kis
kőrösi evangélikus temetőben helyez
ték el hamvait szülei síijába. „Hívj se
gítségül engem a nyomorúság idején!
En megszabaditlak és te dicsőítesz en
gem.” Zsolt 50,15.

Nemes lelkű élettársat keres 68 éves
özvegyasszony. „Szeretet” jeligére a ki
adóba.
120 db díszhófogó eladó. „Angyal
föld” jeligére a kiadóba.
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Lelkésziktatás a megújult templomban
Az első pátrói templom fából
épült az 1600-as évek végén. A má
sodikat 1731-ben emelték. A pro
testánsok zaklatása idején a surdi
artikuláris gyülekezetnél találtak
oltalmat. 1757-ben azonban eltiltot
ták Kuzmics Istvánt, az Újszövetsé
get szlovén nyelvre fordító tudós
surdi lelkészt a szolgálattól. Még
könyörgést sem tarthattak a pátrói
templomban, pedig az egyházköz
ség ma is büszkén őrzi az ősi okira
tot, amely szerint a király nemes
séggel tüntette ki a pátróiakat a
törökkel szemben tanúsított bátor
ságuk és a király iránti hűségük
elismeréseként. Innen a község ne
ve: Nemespátró. Fordulatot csak az
1781-ben kiadott türelmi rendelet
hozott. A mostani, a harmadik
templom 1869-ben készült el. Fel
újítását már az elődök elkezdték:
Szomjas Károly és az utána egy
ideig helyettesítő szolgálatokat vég
ző nagykanizsai lelkész, Fónyad
Pál. A teljes felújítás idén készült el.
Még a toronysisakot is kicserélték.
Fakó bádog helyett most vörösréz
lapok fedik. A kereken 1 milliós
költségből 600 ezret fedezett a gyü
lekezet, 2 0 0 ezret állami szervek és
a helyi tanács, 2 0 0 ezret a német
Gusztáv Adolf Egylet juttatott.
A pátrói templom bejárata

Október 19-én Sólyom Károly
püspökhelyettes és Dubovay Géza,
a somogy-zalai egyházmegye espe
rese az egész vasárnapot Pátrón és
Surdon töltötte, e jugoszláv határmenti két gyülekezetünkben. És
mennyi örömmel! Nem csoda. Pát
rón a teljesen felújított templomot
szentelte fel a püspökhelyettes és
Smidéliusz Zoltánt iktatta be lelkészi tisztébe az esperes. Délután át
mentek az 5 km-re fekvő Surdra,
az új gyülekezeti ház felszentelé
sére.

Pátrón az egész gyülekezet úrva
csorázott. Pedig zsúfolásig megtelt
a templom. Hat lelkész osztotta az
úrvacsorát.
Az ünnepség Sólyom Károly
igehirdetésével kezdődött: „Hiszen
azért fáradozunk és küzdünk, mert
az élő Istenben reménykedünk, aki
üdvözítője minden embernek, de
leginkább a hívőknek.” (lTim
4,10) - „Elődeink hite és szolgálata
épült bele a templom köveibe” mondotta. „Akkor szeretjük iga
zán, ha életünk megújulásának és

nemcsak szép hagyományaink
ápolásának helye.”
A beiktatás alkalmával Smidéli
usz Zoltánt, az eddigi helyettes lel
készt, most a pátrói gyülekezet
egyhangúan meghívott lelkészét
vették körül lelkésztársai, közöt
tük édesapja is. Áldásra emelt kéz
zel énekelték: „Erősítsd meg Iste
nünk, amit cselekedtél értünk...”
Az új lelkész igehirdetésében csat
lakozott a püspökhelyettes szavai
hoz, amikor figyelmeztetett: a ke
zében pásztorbotot tartó Jézus

azért zörget, hogy szavát meghall
juk és előtte ajtót nyissunk.
Sólyom Károly püspökhelyettes
közgyűlési felszólalásában rámu
tatott, hogy ez a felújító munka is
tanúsítja: többről van szó, mint az
egyház és az állam rendezett viszo
nyáról. Egymás munkáját megér
tőén segíteni kész jó viszonyról be
szélhetünk. Ezt hangoztatta Surd
és Pátró községek közös tanácsá
nak elnöke Karsay József is, ami
kor ennek a jó viszonynak helyi
megnyilatkozásait vette számba.
A felszólalások közül ki kell emel
ni Balazsics Eugén battyánd-puconci lelkész szlovén nyelven mon
dott köszöntését. A határon túli
szlovén gyülekezetek szeretetéről
és érdeklődéséről tett bizonyságot.
Szavait felügyelőjük tolmácsolta
magyarul.
Surdon, délután, nem fért el min
denki az új gyülekezeti házban. He
lyi mesterember míves munkája a
szép asztal-oltár s a mellette álló
szószék. Bibliaórák, szeretetvendégségek, presbiteri ülések, ifjúsági
összejövetelek céljára építették.
Smidéliuszné Drobina Erzsébet sur
di lelkész beszámolójából megtud
tuk, hogy a régi pajta bontási
anyagának felhasználásával 450
ezer Ft költséggel építették. A he
lyi tanács erkölcsi és anyagi támo
gatása mellett megemlítette egy
Kanadából gyakran hazalátogató
surdi evangélikus testvérünk újabb
jelentős adományát is. „Csak az a
gyülekezet épít - mondotta temp
lomi igehirdetésében Sólyom Ká
roly , püspökhelyettes - amelyik
hisz a jövőben.” „Az építés befeje
ződött, de a tulajdonképpeni mun
ka most kezdődik” - figyelmeztet
te a gyülekezetét Blázy Árpád egy
házmegyei felügyelő közgyűlési
felszólalásában.
A surdi parókián lakó, odaadó
hűséggel, lelkesen szolgáló fiatal
lelkészházaspár jó segítséget kap
Dömötöri Jenő pátrói és Borsos
János surdi felügyelőtől és az egész
presbitériumtól, hogy a szép zalai
táj evangélikusai hitben, remény
ben és szeretetben éljenek - „nem
zedékről, nemzedékre”.
Benczúr László

Az ünneplő gyülekezet

A surdi gyülekezeti terem

Az oltárnál Sólyom Károly püsökhclycttcs

A beiktatott lelkész megálctása (confirma)
Balról jobbra: Schmidéliusz Zoltán, Schmidéliusz Ernő, Dubovay Géza esperes,
Szekeres Elemér

Köszönet
a könyvadományokért
Szeretetintézményeink részére
az Állami Könyvteijesztő Vállalat
100 000 (egyszázezer!) Ft értékű
könyvádományt adott 67 csomag
ban, kb. 3100 kötetet, több mint 1
tonna súlyban! - A Könyvértéke
sítő Vállalat ugyancsak jelentős
könyvadománnyal örvendeztette
meg szeretetotthonainkat: ez eset
ben a könyveket megbízottunk vá
logathatta ki a raktárukban.
Fenti hátalmas könyvmennyiség
rendezése és szétosztása az ottho
nok részére már megtörtént: a leg
több helyre már el is juttattuk az
összeállított könyvcsomagokat.
Az elosztás az egyes intézménye
inkben lévők számarányában tör

tént. A gyermekeink részére érke
zett kb. 800 kötetet természetesen
maradéktalanul gyermekotthona
ink kapták.
A könyvjutalmakért a felajánló
vállalatoknak, azok vezetőinek és
mindazoknak a dolgozóiknak ez
úton is hálás köszönetét mondunk,
akik - személyesen megtapasztal
tuk! - sok szeretettel és készséggel
segítettek engedélyeikkel, illetve a
könyvcsomagok tartalmainak vá
logatásában és az összeállításban.
Biztosak lehetnek, hogy a könyvek
a legjobb helyre kerültek: beteg
gyerekeink és gondozott öregeink
kezébe és épülésükre. <
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Túrm ezei Erzsébet

Eljön
Ádvent..Szelfdzengésű üzenet.
Eljön! Éijön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe’ járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Advent! Advent.
Advent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljöi> Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
útadat állja mint koporsó. •
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja,
nem találhat szivén a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e. hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljöa Eljön.
Advent. Advent.

Beszéljük meg

„Nem a tiéd az, amit el akarsz dobni!

„Szivemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik p te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád”
- írja a gyötrődő, tépelődő, ugyan
akkor a biztonság után vágyódó
ember kiáltásaként Weöres Sándpr ezeket a sorokat. „Szívemet
kétféle húzás tépi”, és ez a feszült
ség sokszor feloldhatatlan. Kell,
hogy megérkezzék a külső segítség.
Tudja ezt a kétségbeesett ember.
„Vonj .hevesebben!” - a biztonság
érzésének, a szeretet légkörének, a
nyugalomnak a hiánya az öngyil
kosság biztos talaja lehet.
Hiszen az öngyilkosság elsőren
dű forrása a szeretet hiánya. Ha
valaki úgy érzi, hogy őt már min
denki föladta, az könnyebben el
dobja életét. „Soha soha senki nem
mondta, hogy te jó vagy”, pedig
„mint a kutya hinnél abban ki bíz
na benned” - írta József Attila
utolsó versei egyikében öngyilkos
sága előtt.
Voltaire mondta: „ha a vallás
csak tíz gyilkosságot akadályoz
meg, kívánom, hogy az egész vilá
got átölelje.” Ebbe a kategóriába
az öngyükosságok is beletartoz
nak. Merjük kimondani a bátorí
tó, biztató szót, merjük kimonda

ni, Isten sugarába von minket, szeretetébe ölel minket. Különösen is
azokat, akik már a szakadék szélén
állnak. Nem hagy el.
A tékozló fiú tudja, hogy senkije
sincs már, de reméli, hogy apja viszszafogadja őt. Ez az alaphelyzet az,
ami erőt ad a hazafelé induláshoz,
az élet felé induláshoz. Ugyanak
kor az atya eléje jön, visszafogadja,
megbocsát, örül gyermekének.
A fiú tudta, hogy semmije sincs,
ugyanakkor reménykedett és nem
volt hiábavaló a reménysége.
A történet a szabadulás útjának a
példázata is. A szabadulás útjának
modellje lehet a számunkra. Az
alaphelyzet elemzése, a teljes ta
nácstalanság, de annak tudata is,
hogy valaki vár, valaki szeret, va
laki örül nekem, valaki megbocsát,
a reményt jelentheti. Azonban, ha
ez a reménység, a várakozás hiába
való lenne, ha az apa nem fogadná
vissza fiát, az a legsötétebb mély
ségbe zuhanna vissza.
Vigyázzunk hát mi is, hogy a
hazatérőket, a szeretet után vágyó
kat hogyan fogadjuk! Nehéz meg
tenni a lépéseket a házig, melyet
egykor a fiú elhagyott. De ezek a
lépések jelek is. Az élniakarás jelei.
Egy másik út keresésének a jelei.
Jelei annak, hogy hiábavalónak
tartja a semmibe vivő életet. Meg
kell hallanunk hát a közeledő lép

teket, ki kell menni a házból, hogy
átsegítsük őt a legnehezebb, legsú
lyosabb lépéseken.
Megmentést jelenthet már egy
jobb életfolytatás megmutatása is,
hiszen az öngyilkosok nem meg
halni akarnak, hanem jobban élni,
ahogyan ezt egy szakember megfo
galmazta. A cél sohasem a halál,
hanem az életkörülményektől való
menekülés, vagy megváltoztatá
suk. Az öngyilkosságot kiváltó
okok között - főleg a fiatalkori
öngyilkosságoknál - szerepel az
élet értelmének, céljának elveszté
se, az élet totális értelmetlenségé
nek érzése is.
Gergely Mihály szerint, ahe
lyett, hogy javultak, gazdagodták,
nemesedtek volna az emberi kap
csolatok, romlottak, szegényebbé,
sivárabbá, érzéketlenebbé váltak
az utóbbi évtizedben. A családok
ban meglévő viszályok, munkahe
lyi problémák, elmagányosodás,
első helyen állnak az öngyilkossá
got kiváltó okok között.
Figyelmeztetőként kell hangoz
nia azonban annak, amit Schiller a
nagy költő, drámaíró így fogalma
zott: „Nem a tiéd az, amit el akarsz
dobni!”
Az öngyilkosság kettős vereség.
Kettős büntetés és kettős bűnhődés. Hiába gondolja az öngyilkos,
hogy valaminek véget vetett. Nem.

Ő elmenekült. Árván hagyott gyer
mekek, akik nem is okai a tettnek,
szülők, akik értetlenül állnak meg
gyermekük koporsójánál, házas
társak, testvérek, akik nem tudtak
segíteni. Valaki, vagy valami az
oka volt. De sokszor nem azok,
akiknek a hiánya a legjobban fáj.
Felelősek vagyunk egymásért éle
tünkkel is!
„Igazat kell adnunk azoknak,
akik az öngyilkosságot az elkép
zelhető legnagyobb brutalitásnak
ítélik, a halálos ítélet és a kivégzés
legszömyűbb fajtájának, mert egy
ember itt saját személyében két
lénnyé hasad: az egyik sír az élet
után és 9 másik irgalmatlan hóhé
rává lesz ugyanennek a síró gyer
meknek” - írja Füst Milán.
A szörnyű tett helyett a kiáltás:
„Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád!” - talán
a hazafelé vezető utat is jelentheti.
A kiáltás nemcsak Isten felé, hanem
felénk, emberek felé is hangzik.
Vajon lesz-e erőnk kimenni a
házból, hogy befogadjuk, szeretetünkbe öleljük a nyugalom, a sze
retet, az újrakezdés lehetősége felé
vágyódót? Hiszen a figyelmeztetés
mindnyájunknak szól: Nem a mi
enk az életünk! Szól akkor, amikor
el akarjuk dobni azt és szól akkor
is, amikor nem akarjuk meghallani
a segélykiáltást.
Nagy László
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Válaszolunk
gyermekeknek

- Hol lehet ádventi koszorút
venni?

Feleségem néhány napja az
egyik ajándékboltban azt mond
ta az eladónak: „Kérek egy ád
venti koszorút/’ - „Ádventi ko
szorút? Az meg micsoda?" - „Ott
van a polcon, az, amelyiken négy
gyertya van." - Lehet, főleg aján
dékboltokban ádventi koszorút
kapni, de nem minden bolti eladó
tudja, hogy ennek a koszorúnak
ez az egyházi elnevezése. Egyébként házilag is könnyű ké
szíteni, egy fenyőágon nég'y gyer
tya és máris megvan az ádventi
időnek ez a szép, hangulatos ve
lejárója. Nagyon sok családban
készítenek ilyet, s amikor ádventi
idő van, akkor minden vasárnap
este eggyel több gyertyát gyújta
nak meg.
- Miért van az ádventi ko
szorún gyertya? Eddig csak a
temetőben láttam koszorún
gyertyát.

A gyertyák az ádventi koszo
rún is a világosság jelképei. Az
Újszövetség azt tanítja Jézus
Krisztusról, hogy őbenne Isten vi
lágossága jelent meg ezen a vilá
gon. A gyertyák ezt a világossá
got juttatják eszünkbe.
- Van-e valamilyen magyará
zata annak, hogy az ádventi idő
nek miért épp 4 vasárnapja van?

Az egyik magyarázat szerint
négyezer éven át várta az emberi
ség a megígért Szabadítót, a
Messiást. így minden vasárnap
1000 év várakozást jelent. - Má
sok szerint a négy vasárnap em
lékezés arra a négy prófétára is,
akik megjövendölték a Messiás
jövetelét. Ezek a próféták: Ézsaiás, Jeremiás, Dániel és Mikeás.
- Mit jelent az éneksor, hogy
„Kitárom előtted szívem"? Ho
gyan tudja valaki a szívét kitárni?

Kitárni annyit tesz, mint meg
nyitni. Amikor valaki, akár felnőtt,
akár gyermek, Isten Igéjét hallgat
ja, vagy amikor énekel vagy
imádkozik, Istenre figyel, ezt fejezi
ki úgy az ének, hogy kitárja a
szívét.
- Azt tanultuk, hogy Isten min
denütt jelen van. Miért kell akkor
ö t várni?

Az ellenállási mozgalmak, az
egyháziak is, titkolták az emberek,
csoportok tevékenységét. Amit a
hatóságok nem tudtak meg, az
többnyire titok maradt. A résztve
vők a felszabadulás után nem áll
tak oda dicsekedni azzal, amit tet
tek, később pedig sokáig nem volt
lehetőség feltárni, nyilvánosságot
adni a történteknek... Nagyon so
kat segítenek a visszaemlékezések,
a résztvevőké, ha még élnek, és
azoké, akik emlékeznek rájuk.” Hetényi Varga Károly komlói ta
nár mondja ezeket a szavakat a
vele készített interjú keretében. Ő
maga az egyházi ellenállás, ember
mentés elmélyült kiííatója, elsősor
ban azok emlékét igyekszik meg
őrizni, akiket kivégeztek vagy bör' tönbe zártak, tehát akik az üldö
zöttek mentése közben maguk is
üldözöttekké váltak.
Ám az idézett sorok arra is utal
nak, hogy a közelmúlt történeté
nek kutatása nagyon adós egy feje
zettel, és hogy éppen a fent említett
okok miatt, egy ember ereje, ideje
ehhez felettébb kevés.
Szenes Sándor, az ismert újság
író is évek óta foglalkozik e témá
val. Most saját kiadású kötetében
hat inteijút közöl, olyan emberek
emlékezéseit, akik valamiképp, kisebb-nagyobb mértékben részt vet
tek az ellenállás valamilyen formá
jában. (Csupán Hetényi Varga Ká

A békességről
IGÉK
Békesség néked! Ne félj! Bír
6,23.
Légy békességben az életben, le
gyen békességben a te házadnépe,
legyen békességben mindened,
amid van. lSám 25,6.
Nincs békességem, nyugtom, pi
henésem. Jób 3,26.
Az Úr megáldja népét békesség
gel. 29. Zsolt. 11.
A szelídek gyönyörködnek nagy
békességben. 37. Zsolt. 11.
Gyermek születik nékünk, hív
ják békesség fejedelmének. Ézs 9,6.
Bárcsak megismerted volna,
amik a békességedre valók! Lk
19,42.
Békességet hagyok néktek, az én
békességemet. Ján 14,27.
Békességünk van Istennel, a mi
Urunk Jézus Krisztus által. Rm
5,1.

Lk 4,13-21

„A Z Ú R K ED V ES E S Z T E N D E JE ”

■ Isten mindenütt jelen van, ez

igaz. Várni azért kell, hogy je
lenléte számunkra is nyilvánva
ló legyen. Várni a Vele vgló ta
lálkozás megtapasztalására;
várni arra, hogy Ó mit fog cse
lekedni.

„Ma teljesedett be az írás fületek hallatára”: Jézus egymondatos
prédikációja, a tiszta evangélium bizonyságtétele indít bennünket
ebben az új egyházi esztendőben. Jézus felhasználja a körülményeket
az adott és ismert szokásokat - zsinagógái felolvasások - hpgy az
adott világ keretein belül meghirdesse a foglyok szabadulását, a
vakok szemének megnyílását, az evangéliumot a szegényeknek!
Az új egyházi esztendő, ádvent első vasárnapja is tehát a remény
ség, a kegyelem megtapasztalásának alkalma. Jézus bizonyságtétele
által j.mává” lesz számunkra a már múltban meghirdetett kegyelem,
s az Ur kedves esztendejévé formálódnak át a napok, hetek, hónapok,
hétköznapok és ünnepek az előttünk lévő időben.
Mit hoz a jövő? Ez a kérdés nem csak az ember örök kíváncsiságát
és tudásvágyát jelzi, hanem veszélyhelyzetet is teremthet, ha az ember
a ma üzenetét nem ismeri fel; és elszalasztja a csak,jövő felé fordulás”
ilyen értelemben „szemellenzős” jelszavával.
„Ma teljesedett be” mondta Jézus. Az „övéi” akik ismerték őt, nem
láttak benne mást, mint az „ács fiát” s várták továbbra is a majdan
megjelenő Messiást. Ugyanakkor sokakban felmerült az a kérdés is:
Ő lenne az mégis? Igen, eljött az, aki kijelentetett! Bizalommal és Isten
iránti engedelmességgel lehet és kell tanúskodni Jézus jelenvalóságá
ról. Az írás, az Ige értelmezése és'hirdetése enélkül vakvágányra
futna, elszakadna az élet mindenkori valóságától! Hiszen a tanítvá
nyok az Ige vezetése!? alatt élnek, s az Igében maga Jézus testesül meg.
Az Ige hallása, hallgatása látásunk „megnyílását” is jelenti. Pl. Lk
3,22-ben történik: „...leszállt rá a Szentlélek testi formában, galamb
ként, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam,
benned gyönyörködöm”. 2Kor 6,2b igéje pedig így szól: „íme most
van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja!” Elfogad
juk-e? A kegyelem esztendejévé válik-e számunkra az új egyházi
esztendő? Az ajtó nyitva áll előttünk, Jézus hív, mehetünk!
Az egyházi esztendő a keresztyén istentiszteleti élet kerete, s egyben
tartalma is. Egy olyan folyó ez, amelybe bele kell vetnünk magunkat
- s nem a partról szemlélődni, mint ahogyan nagyon sokan teszik. Visz a víz, sodor előre az áradás, az üdvtörténet sodrása! Nem könynyű ebben a folyóban úszni! Veszélyes szakaszok, örvények, kanyaru
latok, mélységek és zátonyok találhatók benne, amelyek keményen
próbára teszik az „úszót”. Mert a kisértővel való küzdelem is része
az üdvtörténetnek! Jézus a kisértővel való belső harc után lépett újra
a nyilvánosság elé a Lélek erejével. Ezzel az erővel tudta vállalni a
csalódásokat, megaláztatásokat, a nép ujjongása és szeretete után
ugyanazok megvetését, a kereszt halálát. Csak a Lélek ereje el ne
hagyjon bennünket sem! Ezzel az erővel tudjuk csak külső és belső
harcainkat megvívni, hogy megállhassunk a világban, az emberek
előtt, s mindenek fölött Isten színe előtt hitben és kegyelem által
megtisztulva. Az üdvtörténet a történelemben lejátszódó speciális
történet, amely filozófiák, bajok, nyomorúságok, háborúskodások
ellenére viszi tovább az életnek fonalát az örökkévalóságig! Tehát a
történelemben és életem történetében kell járnom Jézus iskoláját, s ez
iskola szellemében kell nevelődnöm a gyülekezetben, az Ige és a
Szentlélek tanítása által. Tanulni tehát és cselekedni! Éíetet menthet,
tehet szebbé, boldogabbá ez a tudás, ismeret, vagyis a hit; s az abban
való szolgálat.
Jézus hallgatói talán zokon vették az ézsaiási prófécia egyenes
alkalmazását. Ők lennének ezek a foglyok, szegények, vakok, nyomo
rultak, akiken beteljesedett az írás? Még tovább menve: mi lennénk
ezek, ránk is vonatkozik? Bizony, hiszen mindenkinek megvan a
maga szegénysége*- fogsága, vaksága, kínjai! Jézus azt hirdeti: győzni
lehet azok felett! Győzni Jézussal közösségben, ez sokak tapasztalata.
Az üdvösség ígérete és hit általi valósága erőt ad a jelenben a jövő
felől. Ez a mi jövőlátásunk, reménységünk.
„Betöltetett az írás fületek hallatára!” A jövő elkezdődött! Egy jól
ismert kereten belül, ünnepnapjaink szeretett és várva várt üzenetei
ben a sokat ismételt és „tudott” szavak, Igék-egyszer csak megeleve
nednek, élettel telítődnek meg, s életemmé válnak! S akkor lesz ez az
élet igazán az enyém, most, s egykoron az örökkévalóságban, ha oda
tudom szánni Istennek „okos istentiszteletként”.
így legyen áldott ez az új ádvent, új egyházi esztendő embertársaim,
az egyház és a világ javára és Isten dicsőségére a Jézus Krisztus által!
Szabó Vilmos Béla

- A z egyházi esztendő miért
nem január 1-jén kezdődik?

Az egyházi esztendőben évről
évce Jézus Krisztus életéről emlé
kezünk. Mivel születésének ünne
pe karácsonykor van, az ezt meg
előző hetekkel kezdődik az egy
házi év.
- Azt, hogy „ádvent", nem le
hetne inkább magyarul monda
ni?

Lehetne azt mondani helyette,
hogy „eljövetel". De ennél szeb
ben hangzik az ádvent kifejezés.
Ez egyébként is annyira ismerős
az egyházi életben, hogy nem ér
demes rajta változtatni. Nem sok
idegen eredetű kifejezés van az
egyházi életben, ezt a néhányat
érdemes hagyományos formá
ban megőrizni és megbecsülni.
- Jézus Krisztust miért csak
karácsony előtt várjuk?

Akik hitben élnek, tehát Isten
ben hívő emberek, azoknak
egész életében mindig érződik
valami Jézus Krisztus várásából.
Az ádventi idő ennek a szüntelen
várakozásnak az ünnepélyes al
kalma. - Az ádventi időben nem
csak arra készülünk, hogy ismét
eljön, hanem örvendezve, hála
adással emlékezünk arra is, hogy
majdnem kétezer évvel ezelőtt
egyszer már-eljött.
- Miért nem szabad tudni,
hogy Jézus Krisztus mikor fog
visszajönni?

Ezt a titkot Isten saját magának
tartotta meg. Bölcsességének és
szeretetének egyik jele ez. Ha tud
nánk, hogy Jézus Krisztus mikor
jön vissza, egyesek kétségbees
nének, mások talán elbizakodná
nak s mindenki elhanyagolná
tennivalóit ezen a Földön. Az Ige
arról is tanít, hogy visszajövetelével azért vár Krisztus, hogy addig
is minél többen Istenhez megtér
jenek és életük Istennek tetsző
legyen.

Békességre vágyiK minden em
ber. Pénzt is adna érte, de ezt nem
kell, Mert az igaz békesség ma még
ingyen kapható, De nem tudják,
hogy hol található, (gyermekének)
Boldog, kinek á béke minden
vágya, Aki nyugalmát csak tetőled
váija, Ki védő szárnyad árnyában
pihen, Világteremtő, áldott iste 
nem! (457. é. 1.)
Béke legyen a nap alatt, Embe_ rek közt jóakarat; Szerezz köztünk
békét Űrünk, Melyért buzgón
imádkozunk. (465. é. 1.)
A békesség Istenének, Zendüljön ajkunkon ének! Ő törli le

IM Á D K O Z Z U N K

Befejezetlen m ú lt

roly a kivétel, lévén későbbi nem
zedék szülötte; ő nem emlékező,
hanem kutató, aki olyan alig is
mert tényeket is tudomásunkra
hoz, mint például azt, hogy Bara
nya megyében a sváb lakosságot
szervező Volksbunddal szemben
milyen bátran és határozottan lé
pett fel a mefeye papságának elsöp
rő többsége, létrehozva a „Hűség
gel a hazához” mozgalmat, amely
ben felekezetre és nemzetiségre va
ló tekintet nélkül fogtak össze a
különböző egyházak lelkészei,
hogy védelmet, támogatást, eszmei
irányítást adjanak a Volksbunddal
szembefordulóknak, illetve az on
nan kilépőknek.)
A többi emlékező azonban már
nem fiatal, pontosabban, abban az
időben volt ifjú, amelyre emléke
zik. Éliás József ny. református lel
kész, az egykori Jó Pásztor Egye
sület egyik vezetője, a protestán
sok embermentő tevékenységéről
beszél, ennek keretében az evangé
likus Sztehlo Gábor gyermekott
hon-hálózatáról is, kiemelve, hogy
ez a maga nemében a legeredmé
nyesebb akció volt egész Középe
Európában. Hasonlóképpen emlé
kezik az Auschwitz-jegyzőkönyvet
fordító Székely Mária (Dr. KüllőiRhorer Lászlóné) is, aki előbb a Jó
Pásztor Egyesületben, majd a sváj
ci Vöröskeresztnél dolgozva,
együttihűködött Sztehlo Gábor

ÉNEK-SOROK

Mennyei Édesatyánk! Áldunk és magasztalunk az új ádventért, egyházi
esztendőért, hogy megadod nekünk az új kezdet lehetőségét, az üdvös
ség ígéretét! Szereteted nagyobb a bűnnek és halálnak hatalmánál, mert
egyszülött Fiadat adtad ezért a világért, hogy élete legyen! Kérünk,
áraszd reánk Szentlelkedet, s így megerősödve a hitben reménységben
és szeretetben végezhessük szolgálatunkat embertársaink, az egyház és
a világ javára s a Te dicsőségedre! Amen

Győr Sándor

SZ E N E S SÁ N D O R:

BESZÉLGESSÜNK

(keresztyének és zsidók, sorsok)

ral: „A lelke mindennek Sztehlo A kérdés nem statisztikai jellegű.
volt, aki nem ismert nehézséget, és Ha három igaz akad Sodomában,
emberségből, reális helyzetfelisme a város már életre érdemes...
résből kitűnőre vizsgázott.”
E kérdés nyomán látszik felesle
Sztehlo Gáborról mégis kevés gesnek, sőt károsnak a Zakarszó esik a kötetben, mint ahogy interjú. Nagyon érdekes viszont a
kevés szó esik azokról a papokról, Keresztény Zsidók Szövetségének
szerzetesekről, apácákról, akik éle ügyvezető alelnökeként tevékeny
tük kockáztatásával (olykor felál kedett Török Sándor beszámolója,
dozásával) mentették a rájuk bí aki kitűnő íróként rövid pár szó
zottakat, de akikről csupán említés ban is találóan ábrázol jellemeket,
tétetik, személyük közelebbi be sorsokat, néhány mondata úgy vi
mutatása elmarad. (És előfordul, lágít bele a korba, mint villámfény
hogy oly fontos névvel sem talál a tájba. Elmélyült, alapos munka
kozunk, mint pl. Katona Jenőé, dr. Nyíri Tamás teológiai profeszaki a Korunk Szavát együtt szer szor bevezetője és dr. Kis György
kesztette Széchenyi Györggyel.)
ny. plébános nyilatkozata; mind
Az interjúk készítőjét jobban ér ketten a zsidó-keresztény ellenté
dekelte a hivatalos egyház magatar tek végső, teológjai okait keresik,
tása a kritikus időben, s itt valóban de ugyanakkor a kiutat is; az idő
kézenfekvő az elmarasztalás. A fe sebb, s a fiatalabb testvér megérté
lekezetek közös pásztorlevelének sének és szeretetének útját, az igazi
kiadására nem került sor; a külön ökumenét zsidók és keresztények
kiadott pásztorlevelek nyilvános között. ,
ságra hozatalára sem, legfeljebb he
A kötetben közölt beszélgetések
lyenként, „engedetlen” papok által, jelzések: figyelmeztetnek egy feltá
és csupán akkor, amikor vidéken a rásra váró kérdéskör kutatásának
deportálás már befejeződött.
szükségességére, arra, hogy még
Az egyház mint testület nem állt sok emlékezőt kellene meghallgat
ki, nem tiltakozott, erkölcsi csődbe ni, mert anélkül aligha bontakoz
került - sajnos igaz a megállapítás. hat ki reális kép, arra, hogy az idő
Csak éppen az a kérdés, hogy kit fut, s az ember halandó; s végül,
azonosítunk az egyházzal? Az óva hogy a tényanyag rendszerezése te
toskodó, habozó hercegprímást, remthet majd egyensúlyt a külön
vagy a bátor, határozott, Apor féle látószögű és élménytartalmú,
püspököt? A tehetetlen visszahú olykor egymással is polemizáló
zódókat vagy Sztehlo Gábort? emlékek között.
Bozóky Éva

könnyeinket, Gyógyítgatja sebein
ket. Vigasztaló szép beszéddel,
Biztatgató reménységgel, Mint a
friss harmat hullása: Termő lesz
szívünk újulása, S imádságban il
latozik. (64. é. 3.)

KÉRDÉSEK
1. Melyik ige tetszik neked leg
jobban és miért? És mit értesz
azon, hogy tétszik?
2. A békességről szóló melyik
igét tartod számodra a legfonto
sabbnak és miért?
3. Az éneksorokból mennyi
minden fontosat tudunk meg a bé
kességről?
4. Idén van a Nemzetközi Béke
év. Mennyi haszna van és lehet egy
ilyen „év”-nek?
5. Próbáltál-e már embereket
kibékíteni és milyen eredménnyel?
6. Kivel voltál eddig leghoszszabb ideig haragban?
7. Mennyi mindent tartasz a
szív, a lélek békéjének?
8. A békességről ezt mondta az
Úr Jézus Krisztus: „Nem úgy
adom, ahogy a világ adja”. Mi le
het a különbség a kétféle béke kö
zött?
9. A békesség és az igazság sze
rinted összetartoznak-e vagy pedig
kizárják egymást?
10. Hányféleképpen folytatnád:
Emberek között, a békesség nem
azt jelenti, hogy... hanem...
11. Van-e olyan ismerősöd, aki
vel haragban vagy, szeretnél vele
kibékülni, de nem tudod, hogy mit
tegyél?
r. r.

Ádvent
Advent: Annak várása, hogy Isten hozzánk hajoljon a jászolbölcső Gyer
mekében. ..
Jézus az ajtó előtt. Csendben jön. A Te szíveden kopogtat, birtokba
akarja venni szívedet. Csendes vendég akar lenni. Hallgass a szivedre, Jézus
jön ebben az évben is hozzánk... Ha kopogtat, nyugtalanná leszünk. Meg
ítél, de megitélten szeret és megtisztít minket s boldoggá tesz, mint amilyen
•boldog csak egy gyermek lehet. Vajon vehet-e lakozást szívünkben? Mindig
velünk akar lenni, bárhol is vagyunk.
Jézus az ajtó előtt... látni akarod őt. Talán mindent odaadnál, hogy
nálad legyen, nemcsak lelkileg, hanem valóságosan! De hogy lehetséges ez?
Egy fenséges példázatban szól arról, hogy nap mint nap e földön jár, s
miként lehet nálunk, valóban Őt akarjuk, nemcsak egy ábrándképet.
.. .amit megtettetek „eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg” (M t 25,40)... Megrendítő valóság! A koldus képében, minden ember
képében - akivel csak találkozol - hozzád lép... Krisztus a földön jár, mint
ember, mint a te felebarátod, aki által Isten felszólít, megszólít és igényt
tart rád... Ez a legkomolyabb és legboldogítóbb adventi üzenet. Aki nem
tanulta meg Krisztus jöveteléből, hogy mindannyian testvérek vagyunk a
Krisztus által, nem értette meg az O jövetelének értelmét.
Bonhoejfer, 1928

Örömmel olvastuk
a Magyar Nemzet október 30-i számá
nak négyoldalas mellékletét - Felfordí
tott pohár címmel- amelyet a Hazafias
Népfront Országos Tanáqsa hatáskö
rében működő Országos Családvédel
mi Tanács készített. A téma (az alko
holizmus) szomorú, de a gondos és
színvonalas összeállítás mégtslklkesítő,
mert a szerzők kertelés nélküli őszinte
séggel tárják fel e súlyos társadalmi
probléma eddig tabuként kezelt aspek
tusait.
Hely hiányában csak két cikkből idé
zünk. Kertész Péter ismerteti a Politi
kai Vitakör idei hetedik számát, amely
az alkoholizmust „korunk társadalmi
betegségének” nevezi és megállapítja,
hogy „.. .az eddigi ellenintézkedések jó
formán hatástalannak bizonyultak...
nem egy politikai döntés született, kor
mány- és minisztériumi határozatok
láttak napvilágot... a helyzet azonban
tovább romlott. Csak üdvözölni lehet
azt a megközelítést, amely egybeveti a
szeszfogyasztásból származó évi közel
27 milliárd forintos állami bevételt az
zal a 23 milliárd forinttal, amely az
alkoholizmus következtében az orszá
got évente károsítja. A szerző megálla
pítása: „...amennyiben a jelenlegi ten
denciák nem változnak, hamarosan
többe kerül az alkoholizálás, mint
amennyit a termelési és a forgalmi adók
hoznak együttesen a konyhára."
Dr. Levendel László, a Hazafias
Népfront Családvédelmi Tanácsának
társelnöke, mint gyakorló orvos bátran
kimondja, hogy: „a kóros mértékű al
koholfogyasztás és különösen a részeg
ség csak tünet; a személyiség, az emberi
kapcsolatok, a családi, életmód- és
életvezetésbeli, munkahelyi vagy egyéb
gyengeségek vagy már kóros működé

sének megnyilvánulása... A tébécés és
az alkoholbetegek gyógykezelése so
rán, s még inkább a deviancia problé
ma egészének áttekintése után, jutot
tam el a családhoz, a bajmegelőzés leg
ígéretesebb terepére. Ma már meggyő
ződésem, hogy az alkoholbeteg önma
gában tartósan nem gyógyítható a csa
ládi helyzet bizonyos szintű rendezése
nélkül... A Hazafias Népfront Családvédelmi Tanácsában sikerült összehoz
ni a társadalmi szervezetek, az egyhá
zak magas rangú képviselői mellett a
család ügyében elkötelezett neves szak
embereket. Amikor az alkoholizmus
visszafordításában a társadalom segít
ségére apellálunk, elsősorban a család
ra gondolunk, értékeinek megóvására,
fejlesztésére, korszerűsítésére. Bizako
dással tölthet el bennünket, hogy az
első hívó szóra csatlakoztak törekvése
inkhez kiváló írók, művészek, tudósok,
száznál is többen. Talán nem illúziókergetés, amit csinálunk..
Bizalommal ajánljuk a Magyar
Nemzet említett mellékletét lelkésze
ink, gyülekezeti munkásaink, népünk
jövőjét féltő egyháztagjaink figyelmé
be, mert a kiadvány alkalmas arra,
hogy a gyülekezetek tagjainak figyel
mét felkeltsük az alkoholizmusból fa
kadó fenyegető veszedelemre. Az alko
holizmus elleni küzdelem, mint egyházi
feladat nem csupán „közegyházi”, ha
nem elsősorban gyülekezeti kérdés,
fagyon fontos, hogy egyházunk hívei
a gyülekezeti munkán keresztül vegye
nek részt - és most ismét Kertész Pétert
idézem - „a nemzet jövendő sorsát
meghatározó vállalkozásban”. Ho
gyan? E kérdés részletes taglalása kü
lön cikket érdemel.
ifj. Fasang Árpád

\

Az emberszív mind egyforma. Békesség
re vágyunk és boldogok akarunk lenni,
a fehérek éppúgy, mint a feketék. De
a szívnek csak akkor lesz békessége és .
akkor lesz boldog, ha benne Jézus az Úr
mindenféle jó gondolattal. Egyedül
Ő teheti meg, hogy szívünk Őt kövesse,
s így békés és boldog legyen.
A. SCHWEITZER
-

V

Felügyelőválasztás
az Északi Egyházkerületben
Az Északi
Evangélikus
Egyházkerület
Presbitériumá
nak
november 4-én
tartott ülése
elrendelte
az új
egyházkerületi
felügyelő
megválasztá
sát.
Az Északi Egyházkerület fel
ügyelői tisztségét dr. M ihály
Dezső halála óta K ari K ároly
helyettes egyházkerületi fel
ügyelő látta el.
Az Egyházkerület elnöksége
az országos egyházi elnökséggel
történt tárgyalás alapján Far
kasházi Fereflrfejér-komáromi
egyházmegyei felügyelőt java
solta a kerületi felügyelői tiszt
ségre. Az Egyházkerület Taná
csa ezt a javaslatot magáévá
téve, egyhangú határozattal ja
vasolja Farkasházi Ferenc'megválasztását a gyülekezeteknek.
Farkasházi Ferenc 1919-ben
született Gyón községben. Is
koláit Dunakeszin, majd Buda
pesten végezte. Esztergomban,
majd Dorogon pénzügyigazga
tási munkakörben dolgozott.
1952-től. a Pénzügyminiszté
riumban magas beosztásokban
teljesített szolgálatot 1980-ban
történt nyugdíjba vonulásáig.
Pénzügyi szolgálatáért több
magas állami kitüntetésben ré
szesült.
Házasságot 1940-ben kötött
Polákovits Klárával, házassá
gukból két leánygyermek szüle
tett.
Édesapja élete végéig a dunakeszi-alagi evangélikus gyüle
kezet presbitere volt. Gyermek

korától részt vett Dunakeszi,
Budapest, majd Esztergom és
Tata gyülekezeti életében. Esz
tergomban és Tatán a gyüleke
zet presbitere volt. 1984 óta a
Fejér-Komáromi Egyházme
gye felügyelője.
Az Egyházkerület Tanácsa
kijelölte a szavazatbontó bizott
ság tagjait, és az Egyházkerület
elnökségét bízta meg a választás
időpontjának és a gyülekezeti
szavazatok beküldési határidejé
nek kijelölésével. -

DIAKÓNIAI
OFFERTÓRIUM

Dávid a neki és családjának ol
talmat adó, felperzselt város, Ciklág, üszkös romjain az Urat kérde
zi: mitévő legyen, hogyan találja
meg elhurcolt kedveseit. S mikor
Istentől biztatást és erőt kap a
rablóhorda üldözésére, útközben
egy elalélt embert találnak a me
zőn. Megetették, megitatták, fele
rősítették, és azután hangzott hoz
zá a kérdés: kinek az embere vagy?
Itt értjük meg a kérdés ilyen
hangsúlyos voltát. Nem elég azt
tudni egy ismeretlenről, mi a neve,
nemzetsége, hol született, hanem
az a döntő, hogy hova tartozik,
kinek az ügyét szolgálja.
Történetünk embere tisztában
volt a helyzetével, a feltett kérdés
jogosságával, és világos választ
adott: „Egyiptomi ifjú vagyok, egy.
amálekita ember szolgája."
Az ő emlékezetében is élt a távo
li eredet, meleg szülői ház, boldog
gyermekség. De hol van az már!
Egyszer rablócsapat támadt a szü-

Egyházunk rendje szerint ádvent
2. vasárnapján gyülekezeteink az
istentiszteletek perselypénzét a diakóniai szolgálat támogatására ad
ják.
Szeretetintézményeinkben testi
szellemi fogyatékos gyermekeket,
magukra maradt időseket ápolunk
& gondozunk. Az otthonokban fo
lyó munkáról a közeljövőben megje
lenik Sajtóosztályunk kiadásában
egy képeskönyv „Befogadtatok”
címmel.
Az intézményes szeretet-szolgálatnak elengedhetetlen feltétele,
hogy gyülekezeteink tagjai szeretet
tel, felelősséggel gondoljanak erre a
munkára.
Köszönjük, hogy gyülekezeteink
imádságban hordozzák otthonaink
ban folyó munkát, látogatják intéz
ményeinket.
Kérjük testvéreinket, hordozzák
szeretetükben, imádságaikban egy
házunk szolgálatát.

Száz éve van evangélikus templom
Szécsényben
Nem sokkal a reformáció, a
megújulás ünnepe előtt a kis, 80
fős szécsényi evangélikus gyüleke
zet és szórványai megtapasztalták,
hogy ez a megújulás ina is lehetsé
ges. Hálaadó istentiszteletre gyüle
kezett össze Szécsény és a körülöt
te elterülő szórványok népe. Hála
adó istentiszteletre azért, hogy 100
éves temploma kívül és belül meg
újulhatott.
A szécsényi gyülekezet története
eléggé homályos. Bár már 1594ből vannak utalások, hogy Szé
csény városában van evangélikus
gyülekezet, de önálló temploma
ekkor még nem volt. Azután fél
évszázadig semmi hír nincs az egy
házközségről. Később is csak mint
filia létezett, amelyben a szolgála
tokat evangélikus tanítók látták el,
szegény körülmények között. De a
gyülekezet népe mindig is vágyó
dott arra, hogy legyen egy önálló
temploma. E végre 1884-ben öszszefog a kicsiny nógrádi egyházközség, és erejét szinte felülmúlva
kezdi el a templomépítést. Sok bo
nyodalommal járt ez is. Az első
tervek nem sikerültek, újakat kel
lett készíteni, és az építkezés
1884-1892 között egyfolytában fo
lyik. Az erőfeszítéseket végül Isten
áldása koronázta meg, és a még el
sem készült templomban 1885 ka
rácsonyán már meg lehetett tartani
az első istentiszteletet.
Az 1892-ben befejezett templom
állaga az idők során erősen lerom
lott. A legnagyobb veszélyt az je
lentette, hogy falmozgás következ

L elk észik ta tá s a sárszentlőrinci
m űem léktem plom ban

(Cikkünk a 3. oldalon)

tében megszakadt a templomhajó
nyolcmázsás diadalíve, és ez állan
dó
fenyegetettséget jelentett.
Emiatt is, és a százéves évforduló
miatt is sürgőssé vált tehát a temp
lom renoválása. Azt jelentette ez,
hogy a külső rendbehozatal után,
a belső festés előtt ezt a diadalívet
le kellett bontani és helyébe újat
kellett építeni. Ez mind időbelileg,
mind a költségek szempontjából
nagy nehézségeket okozott. A je
lenlegi megújulás 1982-től 1986-ig
tartott, és a kis gyülekezetnek je
lentős anyagi áldozatába került.
Hálásak vagyunk azért, hogy a
Gyülekezeti Segély Szolgálat a leg
nagyobb készséggel támogatta
anyagi segítségnyújtásban is a
munkát.
így kerülhetett sor arra, hogy ez
év októberében hálaadó istentisz
teletre gyülekezett össze Szécsény
és szórványainak népe. A hálaadó
istentisztelet szolgálatát dr. Nagy
Gyula püspök végezte, a nógrádi
egyházmegye esperesével és a gyü
lekezet gondozásával megbízott
salgótaijáni lelkész közreműködé
sével. Az örvendezők sorában ott
volt a szécsényi szolgálatok zömét
végző Balicza Ivánná gyülekezeti
munkatárs, az egyházmegye több
lelkésze, Szécsény Város Tanácsá

ELŐ VIZ
„Kinek az embere vagy?”

IS ám 30,8-13
lőfalura, a szülői házra. Dúlás és
harc támadt a gyermekekért, a
gondtalan gyermekség természetes
feltételeiért: eszközökért, állato
kért, értékekért. Talán arra is em
lékezett, hogy az apa hogyan védte
őket, küzdött értük, de az ellenség
győzött. A rideg való: „Egy amále
kita ember szolgája vagyok." Az
óta nincsen saját akarata, önálló
terve, lelke szerinti kedvtelése,
csak az amáleki ember parancsa.
Úgy érzem, nem kell nagyon

erőltetnem ennek az igének az al
kalmazását. Nemcsak régi történet
ez számunkra, hanem Isten igéje,
hozzánk is szóló üzenet, nekünk is
szegeződő kérdés: kinek az embere
vagy?
Mi is kerültünk már harcba,
amelyben nem is mi küzdöttünk,
hanem értünk folyt a tusa. Ben
nünket is hívogatott szépség, tisz
taság, öröm, nekünk is kínálkozott
szeretetkapcsolat, szív szerinti
szolgálat, boldogság, de valami

nak elnöke és a Hazafias Népfront
helyi képviselője, Róka Lajos ba
lassagyarmati református lelkész,
akik mind örömüket fejezték ki,
hogy a templom kívül-belül meg
újulhatott.
Dr. Nagy Gyula püspök azt az
igét választotta igehirdetésének
alapjául, amely az újjáépített dia
dalíven olvasható: „Aki hisz a Fiú
ban, annak örök élete van” (Ján
3,36). Igehirdetésében kiemelte,
hogy az örök élet nem a halál után
kezdődik, hanem már most, és mi
nőségileg más életet jelent. Erre az
életre azonban csak a Jézus Krisz
tusban való személyes hit által le
het szert tenni. És ez az élet a világ
számára bizonyságtétel. Ez a szé
csényi gyülekezet elhívatása, de
egyben ígéret is számára. Az istentisztelet úrvacsorái közösségben
folytatódott. Ezt követte az ünnepi
közgyűlés, amelyen a püspök, a
református testvéregyház képvise
lője és az állami és társadalmi szer
vek azt a kívánságukat fogalmaz
ták meg, hogy a kis szécsényi evan
gélikus gyülekezet legyen ízesítő só
és világító lámpás a városka életé
ben. Őszinte szívvel tudott ezekre
a jókívánságokra szivében igent

(Folytatás a 3. oldalon)

gonosz játékos ráígért a tétre, tes
tünknek, vágyainknak, dicsőségszomjunknak kedvezett, és mi/en
gedtünk neki. Csapdába estünk, és
azóta oda a jókedv, a tiszta lelkiis
meret, a tiszta öröm, oda a szabad
ság. S helyette nincs más, mint szé
gyen, bukás, bűn. Nem azt cselek
szem, amit akarok, hanem, amit
gyűlölök, azt cselekszem. Már nem
is én cselekszem, hanem a bennem
lakozó bűn. (Róm 7,19-20). Jézus
azt mondta, hogy aki bűnt cselek
szik, az a bűn szolgája. (János
8,34) Hány ember van, aki a ha
zugságé, az irigységé, a testiségé, a
gyűlölködésé, vagy akármilyen
más bűné. Abban gondolkodik,
attól ösztönöztetik, és mindig csak
annak enged, mert annak a szolgá
ja. És ez egyre világosabb lesz, egy
re rosszabb lesz.
Ezért lesz ma nagyon fontos
kérdés: kinek vagy minek az embe
re vagy?
Csepregi Béla

Állhatatosan
Jézus eljön - hogyan
vájjuk? Az ádventi idő
szak is elsősorban arra
szolgál, hogy dicsőséges
visszatérésére készüljünk,
miközben
emlékezünk
születésére és földi életé
re. A keresztyén ember
élete azért nem könnyű,
de azért szép és nagysze
rű, mert feszült várako
zásban él. Várja visszaté
rő Urát, aki eljön ítélni
élőket és holtakat - nem
tudni, mikor - „az Isten
országa nem úgy jön el,
hogy az ember azt elő
re kiszámíthatná” (Lk
17,20). Ugyanakkor há
lát ad minden napért,
amelyen a földön járt és
mindennap mellettünk lé
vő Jézus Krisztus erejével
Istennek szolgálhat: „az
Isten országa már közöt
tetek van” (Lk 17,21).
Annak, hogy a végső
visszatérés és ítélet előtti
időben élünk, döntő kö
vetkezményei
vannak,
kell, hogy legyenek éle
tünkben, amíg lehetősé
günk van annak alakítá
sára. A Zsidókhoz írott
levél szerzője szerint áll
hatatosságra, kitartásra
van szükségünk ebben az
időben (Zsid 10,36). Ki
kell tartanunk ebben a
várakozásban, mert tud
juk, hogy amíg Isten el
nem hozza a végső ítéle
tet és számonkérést, ad
dig bizalommal fordulha
tunk hozzá, az Ő erejével,
segítségével
élhetünk
mindennap. Az állhata
tos ember szilárd a hité
ben, meggyőződésében.
Nemcsak azt várja, hogy
őt szeressék, hogy neki
segítsenek, hogy ő kapjon
elismerést, hanem... Az
életben sok dolog nem
úgy alakul, ahogy szeret
nénk. Ha pedig a valóság
nem felel meg elképzelé
seinknek, könnyen kiáb
rándulunk az emberek
ből, az életből, saját ma
gunkból, és ami a leg
rosszabb, a hitünkből is.
A várakozás feszültsége
így fordul át csüggedésbe,
közömbösségbe.
Pedig
maga Jézus akarja felol
dani bennünk ezt a fe
szültséget. Nem . úgy,
hogy megfeledkezzünk
róla, hanem úgy, hogy
minél jobban használjuk
az előttünk lévő időt az ő
szolgálatára. Ha mégis
erősítésre van szüksé
günk - mikor nincs - Ő
maga biztat: „Az ég és a
föld elmúlik, de az én be
szédeim nem múlnak el”
(Lk 2L,33). Jézus Krisz
tus eljövetelének ígérete
így tegyen szabaddá, nyi
tottá, amíg itt élünk, és
késszé a találkozásra
vele.
Szentpétery Péter
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„örvendj nagyon, Sión leánya, ujjongj, Jeruzsálem leá
nya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, aláza
tos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” - Zak 9,9.
- Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól
az Ur Isten aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Minden
ható.” Jel 1,8 (Ézs 45,23-24 - M t 21,1-9 - Zsolt 24) Min
denható Atyánk! Egy új egyházi év kezdetén, ádventbe
lépve jó tudni azt, hogy mindennék kezdete és vége nálad,
a te kezedben van. Nálad van a hatalom mindenek felett,
nálad van mindannyiunk jelene, múltja és jövője is. Adj
nekünk csendet Urunk, hogy igédre figyelve meglássuk azt,
akit elküldtél hozzánk megváltásunkra. Légy velünk
Urunk! Ámen. (136. ének)
H É T Főj- „Ügyeljetek rra, hogy senki se hajoljon el Isten
kegyelmétől.” Zsid 1 2 ,1 5 (Jer2 ,1 7 -H ab 2 ,l-4 -É zs 1,1-9)
I Urunk! Ezen a mai napon arra figyelmeztetsz bennünket,
hogy nem járhatunk egyedül a hit útján. Felelősek vagyunk
egymásért. Azért, hogy akiket utolértél, megragádtál, akik
megtapasztalták mindenkire kiáradó kegyelmedet, azok
meg is maradjanak a te utadon. Segíts, hogy átérezzük a
másokért való felelősséget. Ámen. (327. ének)
K£Q0 - „örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a menny
ben." Lk 10,20 (Zsolt 51,13 - Kol 1,9-14 - Ézs 1,10-20)
Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy ezen a napon helyre
igazítod örömünket. Annyi mindennek tudunk örülni,
annyi mindennel büszkélkedünk. Ám sokszor nem jut
eszünkbe, hogy van valami, ami ennél is fontosabb: neve
ink fel vannak írva a mennyben. Istenéi vagyunk. Azé az
Istené, aki Atyánk és Urunk, s akinél örökéletet találunk.
Ámen. (364. ének)
SZERDA - „Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz
bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szaba
dító Istenemnek!” Zsolt 42,12 (Zsid 6,12 - Mik 2,1-5.
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12-13 - Ézs 2,1—5) Istenünk! Te tudod, hogy mennyire
gyarló gyermekeid vagyunk. Ismered gyengeségeinket és
tudod, hogy a csüggedés és kétségbeesés milyen hamar
hatalmába kerít bennünket. Ennek az az oka, hogy sokszor
sokkal inkább bízunk saját erőnkben, emberi ügyessé-

günkben, mint benned, Istenünk. Azért jó, hogy ezen a ma
napon erre figyelmeztetsz: bízzál! Hiszen Szabadító Istenei
vagyok. Add, hogy bátran merjünk nézni Megváltónkra
s általa ne a csüggedés, hanem az erő, szeretet és józanság
lelke uralkodjon rajtunk. Ámen. (587. ének)

CSÜTÖRTÖK - „Nem éheznek és nem szomjaznak többé
sem a nap, sem más hőség nem tűz rájuk, mert a Bárány
aki középen a királyi székfiél van, legelteti őket, elvezet
őket az élet vizének forrásaihoz.” Jel 7,16-17 tflós 13,5 Jer 23,5-8 - Ézs 2,6-22) Megváltó Urunk! Furcsa ellent
mondásnak tűnik, hogy te egyszerre vagy Bárány és Pász
tor. Bárány, aki elvetted bűneinket kereszthaláloddal, aki
Atyánknál szószólónk vagy. De Pásztor is, aki megadsz
nekünk mindent, ami életünkhöz szükséges: gondot viselsz
ránk, elvezetsz az élet forrásához. Urunk, te tudod, meny
nyire vágyunk azután a víz után, mely által örökéletet
nyerhetünk - Igéd után. Köszönjük, hogy van szavad
hozzánk. Ámen. (370. ének)

PÉNTEK: - „Ha azok nem menekültek meg, akik elutasí
tották azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevés
bé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a menny
ből szól hozzánk.” Zsid 12,25 (Jer 22,29 - Lk 1,67-79 - Ézs
3,1-15) Urunk és Istenünk! Ezekben a hetekben - a vára
kozás, eljövetel idején - Jézusra figyelünk, aki által megis
merhetünk téged, akiben kijelentetted magad. Kérünk,
hogy hitetlenségeinket bocsásd meg, és adj nekünk töretlen
Krisztussal járást. Ámen. (495. ének)
SZOMBAT I - „A sokaság megkereste Jézust, odamentek
hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük, ő azonban
ezt mondta nekik: ’A többi városban is hirdetnem kell az
Isten országának evangéliumát, mert azért küldettem.”’ Lk
4,42-43 (lM óz 24,56 - Zof 3,14-17 - Ézs 4,2-6) Ú r Krisz
tus! Mi sokszor mondjuk azt, hogy elhagytál minket, hogy
azért nehpz megállni és járni a hit útját, mert nem vagy
velünk. Pedig te mindannyiunk számára hirdeted Isten
országának evangéliumát, azt az örömhírt, hogy Isten íté
letében is kegyelmes lesz hozzánk. Ebben bizakodunk.
Ámen. (141. ének)
Bachorecz Katalin I

Gyarmathy Irén

Félreismert jóbarátok
A betegséget csak hírből ismerte. hökkent bennünket, csodálkozva
Egészséges volt. Erős, szívós, mun mondjuk:
- Ez bizony nem volt eddig. Ez
kabíró. Egész életében a dolgok ne
hezebb végét fogta meg. Nem kí velem még nem fordult elő!
Persze hogy nem. Addig égettük
mélte magát. Sokszor visszaélt ere
jével. Többleteket vállalt, éjszaká a gyertyát, amíg elfogyott. Saját
kútfőnkre hagyatkozunk. Nem me
zott, azt hitte, ereje végtelen.
Egyszer vasárnap történt. Ebéd gyünk orvoshoz, helyette itallal,
után. Kényelmesen elnyúlt a karosz- csillapítókkal próbálkozunk, szóra
székben, behunyta a szemét, eler kozásba menekülünk, csak egyet
nyesztette tagjait, fejéből kiürített nem teszünk: nem vesszük komo
minden gondolatot, teljesen elenged lyan a figyelmeztetést, segíteni tes
te magát. Pihenni akart. Végre pi tünk mobilizációs rendszerét.
henni egyszer. Es akkor az oldalá
Bátor volt. Nem félt. Se Istentől,
ban egy egészen kicsinyke szúrást se embertől. Sírni még nem látták.
érzett. Mintha valaki hegyes tűvel Megmosolyogta azokat, akik a
megszúrta volna. Hirtelen kinyitot szív, a lélek dolgait emlegették.
ta a szemét és más testhelyzetet vett Nem voltak szorongásai, lámpaláz
fel. De a szúrás megismétlődött. nélkül lépett a dobogóra. így feküd
Tegnap meghúzódott az oldalam - ne fe l a műtőasztalra is, ha éppen
gondolta. Persze, mind olyan lusta, kell - mondogatta. Kinevette azo
hogy nem mozdulna, ha segíteni kell. kat, akik féltek; repüléstől, vizsgák
Biztos megemeltem magam. Csak előtt, járványok, idején és akiknek
nincs valami komolyabb baj? Ezt félelme a felnagyított veszélytől na
jelentené a szúrás? Ideges lett. Fel gyobb volt, mint maga a veszély.
állt. Felhörpintett egy konyakot.
Emberünk akkor ismerte meg
Amikor visszaült a karosszékbe, először afélelmet, amikor édesany
megint csak érezte az oldalát. Mint ja megbetegedett. Félt, hogy elve
ha már fájna is. Estére bedobok va szítheti. Félt a kikerülhetetlen vég
lami fájdalomcsillapítót, határozta től, az elválástól. Már rég elfelejtet
el, az majd elmulasztja. Es a szúrást te, hogy az élet első nagy tapaszta
ezzel el is intézte.
lata az elválás félelme az anyaméh
Hogy ezfigyelmeztető lenne? Va melegétől. Azután a többi: elválás a
lami belső fizikai zavar jele,, arra szülőktől, a szülői ház tói, félelem az
nem is gondolt. Orvoshoz menni? első, bizonytalan lépésektől, elválás
Minek? Majd elmúlik.
az iskolától és első nagy találkozás
Nem ismerünk emberünkben egy az Élettel.
kicsit magunkra? Nem kicsinyelMivel nem tartozott senkihez,
jük-e le mi is gyakran a test apróbb- barátja sem volt. Roppant félelem
nagyobb figyelmeztetőit: vigyázz, nélküliségét nem irigyelte senki.
valami baj van, vigyázz védekezz! Nem is csodálták. Szájhősnek tar
En felvonultatom csapataimat, se tották. Az volt a meggyőződésük,
gítek neked. De mit teszel te?
hogy ember fájdalmak, félelmek
Mit teszünk mi? „Bedobunk" egy nélkül nem létezik. A két jóbarát
gyógyszert, lehajtunk .egy konya hozzátartozik az életünkhöz.
kot, lekicsinyeljük a figyelmezte
Nem bírta sokáig a szorongáso
tést, nem megyünk orvoshoz, ma kat. Az emberekhez fordult segítsé
gunk kuruzsolunk. Haragszunk a gért. Azok tovább küldték. Ajánlot
belső intelmekre, nem vesszük őket ták, hogy forduljon a Legfőbb Or
komolyan. Aztán ha itt a baj, meg voshoz, a lelkek orvosához. Mit

kér? Hitet. Hit? - kérdezte és a
hitetlenség óráira, napjaira, éveire
gondolt, az elmulasztott lehetősé-gekre: megismerni a hit világát, ta
lálkozni Istenünkkel.
Próbáljon imádkozni, az ima se
gít - ajánlgatták. Imádkozni? So
hasem imádkoztám még, döbbent
magára. Nem tudom, hogyan kell!
Egyszerűen. Tárd ki a szivedet Iste
nednek őszintén, leplezetlenül,
mond el neki problémáidat, kérd a
segítségét, légy mindig a közelében,
meglátod, félelmed elmúlik, szoron
gásaid megszűnnek, amit eddig
megmosolyogtál, az erőd lesz, amit
lehetetlennek hittél, lehetséges lesz.
Fáüjajom, félelem, félreismert jóbarátaínk. Testi és lelki zavaraink
hűséges figyelmeztetői! Miért fe k 
teti a technikai előrehaladás kora a
fősúlyt csak a tünetek kezelésére,
miért nemfordít nagyobb gondot az
előidéző okok kikutatására? Felvo- '
nultatja ugyan a fájdalomcsillapí
tók, a nyugtatók tárházát, de ezzel
elnyomja barátaink természetes jel
adását, elvonja a figyelmünket ar
ról, hogy megkeressük mit rejtenek
a tünetek. Kézmozdulatunk, amelylyel a nyugtatók után nyúlunk, a
biztonság illúzióját ígéri és azt hiteti
velünk, hogy megoldja problémáin
kat. Tipikus példája ennek a vizsgá
ra készülő diák, aki vizsga előtt
doppingolja magát, vizsga után
nyugtatja magát és nem veszi észre,
hogy lassan függőség alakul ki köz
te és a hamis segítőtársak között.
Vak függőség a „varázserejű" tab
lettáikkal, amelyek miatt lassan el
vetjük a test és a lélek természetes
segélyforrásait.
Fájdalom ésfélelem, kétfélreismert
jóbarát! Ne hanyagoljuk el ezt a ba
rátságot. Sokszor még szükségünk is
van egy kis félelemre, egy kis fájda
lomra, hogy tettre szánjuk el magun
kat, hogy ne bízzuk el magunkat.
Sorsunk elfogadása szenvedései
vel és félelmeivel együtt, ez az az
erő, amely javítja testi és lelki ter
mészetes védelmünket. De ennek
megvalósulásához múlhatatlanul
szükséges Isten segítő szeretete.
Még a mi századunkban is!

Növekvő gyülekezeti érdeklődés
Luther iránt
Márton-napi ünnepség
Zuglóban
A Reformátor születésének 500.
évfordulója sok irányban mozgat
ta meg egyházi életünket. A foko
zódó érdeklődés egyik örvendetes
jele, hogy a zuglói gyülekezet és a
Teológiai Akadémia immár évente
visszatérő Márton-napi ünnepén
nemcsak teológusok és zuglói egy
háztagok jelentek meg, hanem az
ország távoli vidékeiről is jöttek
evangélikus hívek. Volt, aki már
reggel érkezett a nógrádi hegyek
felől és a templomkertben fogyasz
totta el elemózsiáját. Békéscsabá
tól Sopronig sokan érkeztek, köz
tük több asszony virágcsokrot tett
a Luther-szobor alapzatára.
A tele gyülekezeti teremben Sza
bó Lajos lelkész megnyitó szavait
a teológusok énekkarának két

szolgálata követte Koczor György
vezényletével. Aklanné Balogh Éva
a reformátor önéletírásából és
gondolataiból olvasott fel. Az ün
nepi előadást dr. Muntag Andor
ószövetségi professzor tartotta
„Luther találkozása a Bibliával”
címmel. Ezután Reményik Sán
dor: Az óriás című versét Szabó
Magdolna nágyvelegi hallgató tol
mácsolta. „Műsoron kívüli” ked
ves meglepetés volt Erdős Éva hit
testvérünknek, a kerepestarcsai
otthon lakójának versmondása.
Az Akadémia kertjében, Luther
Márton szobra előtt ezután a népes
gyülekezet félkörben állva megko
szorúzta az emlékművet - a hallga
tók szeniora, Detre János helyezte
el á koszorút - és meghallgatva dr.
Fabiny Tibor buzdító szavait, szív
ből tudta-énekelni: „Jézus Krisz
tus. .. Ő a mi diád almunk!” F . T .
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Deák tér de. 9. (úrv.) Takácsné Ko
vácsházi Zelma, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. prgonazenés áhí
tat: Pintér Károly. Fasor de. 11.. (úrv.)
Szirmai Zoltán, du. 6. ifjúsági: Fabiny
Tamás. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész
Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de.
9. Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9.
(szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12.
(magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán
u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de.
10. Fabiny Tamás, du. 4. szeretetvendégség: Fabiny Tamás. Vajda Péter u.
33. de. fél 12. Fabiny Tamás. Zugló de.
11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69.
de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22.
de 11. Reuss András. Váci út 129. de.
negyed 10. Reuss András. Frangepán u.
43. de. 8. Reuss András. Újpest de. 10.
Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Újtelep
de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. P est-'
lőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest
de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7.
Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep
de. 8. Bonnyai Sándor. Kispest Weker
le-telep de, 8. Bonnyai Sándor. Pestúj
hely de. 10. Bízik László. Rákospalota
Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Rá
kosszentmihály de. 10. Mátyásföld de.
9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11.
Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár
Péter. Rákoshegy de. 9. Kosa László.
Rákoscsaba de. 9. Kosa Pál. Rákosliget
de. 11. Inotay Lehel. Rákoskeresztúr
de. fél 11. Kosa László.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Im
re, de. fél 11. (német), de.. 11. (úrv.)
Szebik Imre, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós.
Óbuda de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. D onáth László,
de. 11. Donáth László, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Modori u. de. fél 10.
Pesthidegkút de. fél 11. Kelenföld de. 8.
Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Im
re, du. 6. Missura Tibor. Németvölgyi
út 138. de. 9. Missura Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rozsé István. Budafok de.
11. Rozsé István. Csillaghegy de. fél 10.
Benkő Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi
György.
Ádvent 1. vasárnapján az oltárterítő
színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Rm 13,11-14; az igehirdetés
alapigéje: Lk 4,13-21.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. december
21-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi rádió. Igét hirdet: dr. Nagy Gyu
la, az Északi Egyházkerület püspöke.

Elmondok egy történetet

Hideg templom
Úgy is kezdődhetne ez a törté
net, hogy egyszer volt, hol nem
volt... Meseszerű az egész. Közel
tíz éve történt, de az emlékezet a
fontos mozzanatokat híven meg
őrizte. Késő őszi, kora téli idő járta
akkor. A szél már csípősen nyar
galt a pesti utcákon. Reggel talán
még dér is volt. Fázósan húzódott
össze néhány fiatal a teológiai aka
démia udvarán. Útra készültek, te
ológusnapra indultak. A reggeli
napsugár, az autó fűtése feledtette,
hogy elmúlt már a vénasszonyok
nyara. Zajlottak a szolgálatok a
nógrádi gyülekezetekben, több he
lyen megfordultunk azon a napon.
Utolsó állomáshelyünkön gyüle
kezeti estre vártak bennünket.
A templom zsúfolásig megtelt, a
harangok öblös hangja elhalt, a
gyülekezeti énekkel elkezdődött a
programunk. Izgalommal, most
már be merem vallani, kicsit resz
kető térdekkel álltunk ki a szolgá
lat elvégzésére.
„Advent, várjuk Krisztust, hoz
zon békét, életet, szeretetet...”
A bizonyságtételek kedves han
gulata mellé azonban egy kis kellet
metlenség is társult. Cudar hideg
volt a templom. A helybeliek ké
szültek rá, előkerítették a téli ruhá
kat, kendőket, csizmákat. Mi, teo
lógusok fáztunk, vagy inkább di
deregtünk. Jó időbe tellett mire új
ra fölmelegedtünk. De jól esett
azon az estén a forró tea, meleg
vacsora! Minden porcikánk kíván
ta a meleget. A lelkészcsaláddal
elköltött vacsora után hazautaz
tunk Budapestre. És itt kezdődik a
voltaképpeni meseszerű történet.
Egy hét múlva vasárnap este oda
jön hozzám egy Nógrádból érke
zett teológus társam. Kinyitja a
pénztárcáját és egy ötszázast nyújt
át. Ezt neked küldik. Azt hittem,
tréfál. Egy asszony küldte, aki ott
volt a múlt vasárnapi alkalmon.
Azt üzeni, vegyél magadnak egy
télikabátot, hogy máskor ne fázz.
Másnap meg is vettem. Egy kabát
' és mennyi szeretet...
Varsányi Ferenc
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Kínai társadalomtudósok a vallás
szerepéről
Peking. A vallás újraértelmezése van
soron Kínában. A kulturális forrada
lom idején vehemensen küzdöttek a
vallás ellen, ma azonban figyelnek a
vallás pozitív szemléletére. A Quiao
(Híd) c. újságban a kínai Társadalomtudományi Akadémia elnöke, Zhao
Fusan annak a véleménynek adott han
got, hogy Kína legújabb történelmi ta
pasztalatai a keresztyénekkel való
együttműködés mellett szólnak a szo
cializmus építésében. Kína népének
kultúrájában megfelelő helyet kell biz
tosítani a vallásnak. Jóllehet „a vallás
a nép ópiuma” tétel a történelmi mate
rializmus feladhatatlan igazsága, mégis
hamis értelmezéshez vezetne, ha a val
lásnak csak politikai kizsákmányoló
szerepét látnák, s figyelmen kívül hagy
nák pozitív, átfogó szerepét embermil
liók kultúrájában. Az igazságosság és
figyelem keresztyén posztulátumai nem
mondanak ellent a szocialista morálkó
dexnek, s hozzájárulnak a nemzet sta
bilizálódásához, s más országokkal va
ló kapcsolatokhoz. A marxistáknak a
hívőkkel vallástudományi szinten is
foglalkozniuk kell, s nem képviselhető

az a nézet, hogy a vallásos emberek
idealisták, s vallásos hitük miatt a mai
Kínában nem kompromittálhatok.
Egyenjogú állampolgárok, akik hitü
ket szabadon, az alkotmány értelmé
ben gyakorolhatják. (Kathpress)
Dél-afrikai katolikus püspökök
állásfoglalása
Pretoria. A Dél-Afrikai Püspöki
Konferencia felszólította^Botha állam
elnököt az apartheid azonnali beszün
tetésére. „Minél tovább tart a küzde
lem, annál rosszabb lesz a befejezés” írják a püspökok. A jelenlegi rendkívü
li állapot semmiképpen sem mozdítja
elő az országban a béke biztositását.
A törvények lehetetlenné teszik az egy
ház munkáját, s akadályozzák a hívek
morális vezetését. Sürgetik a püspö
kök, továbbá a tárgyalások felvételét a
népességtől elismert és megbízást nyert
képviselőkkel. A népesség többségének
évek óta tartó elnyomása feljogosítja
őket arra, hogy végső megoldásként
erőszakhoz folyamodjanak. A párbe
széd feltételeként jelölték meg a püspö
kök minden politikai fogoly szabadon
bocsátását, (epd-ö)_______________
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Deák téri
orgonazenés áhítat
Trajtler Gábor
B ach é s F ra n c k m űveket o rg o n á i

Miskolc
A város protestáns gyülekezetei idén
az ökumenikus reformációi ünnepélyü
ket október 31-én este a belvárosi re
formátus templomban tartották, ame
lyen igét hirdetett Sárkány Tibor espe
res, előadást tartott dr. Kocsis Elemér
debreceni református teológiai profeszszor Barth Károly életéről és szolgála
táról, „A reformáció és újreformáció
teológusa" cimen.
November 9-én a délelőtti istentisz
teleten igét hirdetett és délután szeretetvendégségen előadást tartott dr. Fa
biny Tibor teológiai professzor „Mire
tanít az egyház történeté?” cimen. Az
előadást élérűc eszitieósére követte.
Budavár
December 14-én, vasárnap du. 6.
órakor egyházzenei áhítatot tartunk,
karácsonyi muzsikával.
Közreműködik Peskó György orgo
naművész és Benczúr Erzsébet énekmű
vész.
December 14-én, vasárnap du. 6 óra
kor egyházzenei áhítatot tartunk, kará
csonyi muzsikával.
Közreműködik Peskó György orgo
naművész és Benczúr Erzsébet énekmű
vész.
Pápa
November 2-án közös reformációi
ünnepélyt tartott a református és az
evangélikus gyülekezet. Ebben az év
ben a református templomban. Az,ün
nepi előadást Varga György evangéli
kus lelkész tartotta: „Reformáció, éb
redés, misszió” címen. Az igehirdetés
szolgálatát Hargita Pál református lel
kipásztor végezte. Verset mondott Varga Györgyné, ifj. Hargita Pál és Gulyás
Katalin. Énekelt Kádár Mercédesz és
a konfirmandusok csoportja. - Minden
szolgálat hitünkben erősített, és a re
formáció drága örökségének megbe
csülésére serkentett.
Sopron
A soproni templomban november fi
án este a gyülekezet Sonitus kórusa
Liszt emlékhangversenyt rendezett.
A műsoron Liszt négy kórusműve köztük a híres „Pater noster” - vala
mint öt orgonaműve szerepelt. A kó
rust *vezényelte és orgonáit La*borczi
Erzsébet.
-

>,

Liszt Ferenc
halálának 100. évfordulója
alkalmából
egyházzenei áhítat lesz a nagytarcsai templomban november 30-án,
vasárnap délután 5 órakor.
Közreműködnek:
Peskó György orgonaművész, és a
gyülekezet énekkarai.
(Cinkotáról busz 16.40-kor!)

V.- - - - - - - - - - - - - - - - - — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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Adámi László-Andriskó M ária lelké
szeknek október 21-én negyedik gyer
mekük született. Neve: Eszter.
Laborczi Géza és Laborcziné Sztankó Györgyi nyíregyházi lelkészeknek
1986. október 19-én, Nyíregyházán
Dóra nevű első gyermekük született.
Sztojanovics András sámsonházi lel
készéknek 1986. október 31-én, Salgótaijánban András Farkas nevű, máso
dik gyermekük született.

Deák Attila és felesége Sárkány Pi
roska első gyermekét Andrást október
12-én Hartán az istentiszteleten keresz
telték még a gyermek nagyszülei, Sár
kány Tibor és Sárkányné Horváth Er
zsébet miskolci lelkészek. „Jó az Úr,
örökké tart szeretete, és hűsége nemze
dékről nemzedékre” (Zsolt 100,5).

Halálozás
Dr. Weiszer Elek a miskolci gyüleke
zet volt vallástanára, majd gyülekezeti
lelkésze október 11-én életének 78. évé
ben meghalt. Temetése október 30-án
volt Miskolcon, a Mindszenti evangéli
kus temetőben.
Lippay Sándor aranydiplomás nyug
díjas pedagógus, a miskolci gyülekezet
presbitere 70 éves korában november
4-én váratlanul elhunyt. November 12én a miskolci evangélikus temetőben
nagy részvét mellett temették el. „Ha
elenyészik is testem és szívem, szivem
nek kősziklája és örökségem te ma
radsz, Istenem, örökké” („Zsolt 73,26).
Galánify János - 75 éves korában,
szeptember 23-án tragikus hirtelenség
gel elhunyt. A zuglói gyülekezet pénz
tárosa, presbitere és laikus munkatársa
volt. Élete és szolgálata sodró erejű bi
zonyságtételként állt a gyülekezet előtt
igehirdetéseiben ugyanúgy, mint csa
ládlátogatói tevékenységében. Temeté
sén, október 31-én a Farkasréti temető
ben Szabó Lajos lelkész Rm 8,38-39
alapján vallott arról a kegyelmi aján
dékról, amely egy életutat végigkísért
és sok közösségben áldást jelentett.
A gyülekezet nevében Húsz Róbert fel
ügyelő mondott búcsúszavakat. „M ert
meg vagyok győződve, hogy sem halál,
sem élet.. .nem szakaszthat el az Isten
nek szerelmétől.”
Az ikladi gyülekezet ókt. elején kisér
te el nagy részvéttel utolsó útjára Braun
Dánielt, hosszú időn át presbiterét,
majd évek óta hűséges gondnokát.
„Nekem az élet Krisztus és a meghalás
nyereség” Fii 1,21 alapján szólt a vi
gasztaló igehirdetés.
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Az 1966. évi zsinatunkról

Lelkésziktatás Sárszentlőrincen

Nem családi tradíció, hanem imameghallgatás
Október 18-án ritka, nagy ünne
pe volt a sárszentlőrinci evangéli
kus gyülekezetnek. Sólyom Károly
esperes-püspökhelyettes Csepregi
Béla nyugalmazott és Lackner
Aladár gyönki lelkésszel az olda
lán beiktatta hivatalába a gyüleke
zet egyhangúlag meghívott lelké
szét: Kari Jánosné Csepregi Erzsé
betet. A szombatnapon tartott be
iktatásnak ünnepélyes keretet biz
tosított a még Mária Terézia külön
engedélyével 211 éve épített műem
lék-templom s a zsúfoltan elhelye
zett padsorokat teljesen megtöltő
gyülekezet.
Sólyom Károly esperes beiktató
beszédében Pál apostol szavait
idézte: „Azért küldött engem Krisz
tus, hogy az evangéliumot hirdes
sem, de nem ékesen,szóló bölcses
séggel, hogy a Krisztus keresztje el
ne veszítse erejét." (I. Kor 1,17)
Ritka ünnepi alkalom ez a mai nap
- mondta az ig£hirdető. A 264 éve
megszakítatlanul folyó lelkészi
szolgálatban ez a kilencedik őrség
váltás. Sárszentlőrincről eddig
csak egyetlen lelkész ment el más
gyülekezetbe, a többi nyolc itt is
fejezte be szolgálatát. Közel 30 esz
tendő esik egy-egy lelkész átlagos
itteni szolgálati idejére. De külön
legessé teszi ezt az alkalmat az is,
hogy a nagy nevű elődök után
(Szeniczey Bárány György, Perlaky Gábor, Nagy István püspökök,
Balassa János, Sántha Károly) női
lelkészt iktatunk hivatalba. Isten
így gondoskodik az evangélium
hirdetés folyamatosságáról. Csep
regi Erzsébet személyében család
jának is már második - de bizo
nyára még nem utolsó - tagja lép
lelkészi szolgálatba. Mégse csupán
családi tradíció érvényesül a mai
hivatalvállalásban. Inkább ima
meghallgatásnak lehetünk tanúi.
Egyházmegyénkben évtizedek óta
tartunk papcsalád-, papgyerektalálkozókat. S legtöbbször éppen
Sárszentlőrincen. Ezeken gyakori
imatárgy volt a lelkészi utánpótlás
gondja. Isten kegyelmes imameg
hallgatása jelének tartjuk, hogy a
szülők közös imádsága alatt gon
datlanul játszadozó gyermekekből
egymás után többen léptek szüleik
nyomdokába.
Isten hívott el és küld téged az
evangélium hirdetésére, gyermek
séged színhelyére, ahol a Csepregi

név már összefonódott a gyüleke
zettel és a községgel - mondotta a
püspök. A szülőfalu szeretete és
bizalma hívott vissza, de ezen ke
resztül is Isten nyilvánította ki igé
nyét szolgálatodra, s hogy terve
van veled és a sárszentlőrinci gyü
lekezettel.
Küldetésed a kegyelem evangéli
umának a hirdetése. Nem szép íve
lésű virágnyelven, hanem a Krisz
tus keresztjéről való bizonyságté
tellel. Az evangélium ereje emberi
bölcselkedéssel hatástalanná válik,
de Isten előtti térdrehullásban,
bűnbánatban, alkalmatlanságunk
tudatában és a bűnbocsánat hité
ben életújulásra hívja és Isten bé
kességével tölti el a hallgatókat. Az
emberek meg fogják érezni, hogy
szolgálatod szószéken és családi
otthonokban, utcán vagy betegágy
mellett, öregek és gyermekek kö
zött az evangéliumból fakad, hitet
és életet támaszt.
A beiktatási szertartásban tíz
lelkész igével és énekkel mondott
áldása után lépett a szószékre Sárszentlőrinc 10. lelkésze. Zsid.
12,1-6 alapján prédikált: Bátorod
jon a szívünk, nézzünk Jézusra!
Bízzunk Benne, aki testi-lelki szen
vedések között járta végig a fájdal
mak útját, szerezte meg a győzel
met övéi számára. Életét adta ér
tünk a kereszten. Nevünkben és
Megváltónkként érkezett vissza el
küldőjéhez, az Atyához. Van már
Pártfogónk, Szószólónk a legma
gasabb trón előtt. Nézzünk Jézus
ra, és megoldódnak bilincseink, le
hullnak terheink, felülkerekedhe
tünk csüggedésen és minden erőt
lenségen. Jézus nélkül megtorpa
nás, egy helyben topogás, tévutak
Várnák ránk, de Vele* bocsánatá
ból élve erőre kapunk és egymást
Segítve célhoz érünk. Magában
senki nem érkezhetik az Atyához,
de mások gondjait, terheit felvál
lalva, megosztva annál inkább.
A szolgáló szeretetnek nincsenek
korlátái, gyülekezeti és társadalmi
határai sem. A község egészének
szüksége van együttgondolkodás
ra, szorgos kezekre, példamutatás
ra és helytállásra - fejezte be ige
hirdetését az új lelkész.
Az istentisztelet befejeztével
díszközgyűlésen köszöntötték az
új lelkészt. Dr. Bohár Anna fel
ügyelő az egyházközség nevében

annak a reménységnek adott kife
jezést, hogy a nagymúltú, de jele
nében sajnos elöregedett gyüleke
zet jó munkateret kínál a szeretetmunkában nyert ismeretek és ta
pasztalatok
kamatoztatására.
Nagy Béla II. felügyelő és Tóth
József gondnok a presbitérium
köszöntését tolmácsolták, és an
nak az örömnek adtak kifejezést,
hogy az új lelkészben a gyülekezet
neveltjét üdvözölhetik, aki máris
bírja mindnyájuk bizalmát. Kránicz Józsefné és Földesi Jánosné a
gyülekezet asszonyai, Zámbó Zsolt
a gyermekbibliakörösök nevében
kívánt gazdag áldást az új lelkész
munkájára.
Külön színt adott az ünnepség
nek Farkas Julianna községi ta
nácselnök jelenléte és köszöntése,
aki a község hivatalos szervei és
egész társadalma nevében örömét
fejezte ki a fölött az elkötelezés
fölött, ami a beiktatott lelkész pré
dikációjából kicsendült a szolgálat
széles területének a vállalása tekin
tetében. Gondolja, hogy ebbe bele
fér az állami és társadalmi célok
szolgálata is, ezért bizalommal ké
rik is a község egész lakossága ér
dekeinek és céljainak előmozdítá
sára.
A szomszédos lelkészek köszön
tése után Simo Koho finn lelkész a
tamperei Kaleva Gyülekezet kö
szöntését hozta azzal a reménység
gel, hogy az új lelkész is szorgal
mas építője lesz a testvérgyülekeze
ti kapcsolatnak, amiről már eddig
is meggyőződhettek, hiszen a sze
mélyes ismeretségben és a kölcsö
nös szolgálati kapcsolatokban
csak jó bizonyságot szerezhettek,
ígérte a maguk imádságos támo
gatását és ugyanezt kérte a sár
szentlőrinci gyülekezettől és új
munkásától is.
Kari Jánosné Csepregi Erzsébet
megköszönte a beiktatás szolgála
tát, az üdvözlő és áldást kívánó
szavakat, a gyülekezet és a vendé
gek bizalmát, imádságukat kérte a
most is feltáruló sok feladat jó el
végzéséhez, mind a vendégeket,
mind a gyülekezeti tagokat meg
hívta a lelkészlakás udvarán
gazdagon megterített asztalok
hoz, ahol még órákon át folytató
dott a testvéri- szeretet gyakor
lása.
Csepregi Béla

3 0 0 év*,

1686. december 1-én hunyt el Sop
ronban SERPILIUS JÁNOS ügy
véd, soproni főbíró, naplóíró. 1623.
január 20-án született a leibici lel
készlakban. Késmárk, Rozsnyó,
Sárospatak voltak az iskolaváro
sai. Külföldön is járt: Thorban,
Kőnigsbergben, Ellingban, majd
Késmárkon és Lőcsén volt ügyvéd.
1660-ban Sopronba költözött, ahol
haláláig fokozatosan a legelőke
lőbb tisztségeket viselte, s a protes
tánsok ügyének szószólója volt.
1 0O é v * ,

1886. december 2-án halt meg Nagy
váradon IPOLYI (Stummer) AR
NOLD rk. püspök, művészettörté
nész. 1823. október 18-án született.
Papi pályára lépett (1836), s több
helyen volt plébános, majd 1863ban egri kanonok, besztercebányai
püspök (1872), s végül nagyváradi
püspök (1886). Tagja volt a MTAnak (1861). A Magyar Történelmi
Társulat elnöke tisztét is betöltötte.
Gazdag írói munkásságot folytatott.
2 6 év*,

1961. december 7-én halt meg Bu
dapesten dr. WICZIÁN DEZSŐ
teológiai tanár. Csehbereken szüle
tett 1901. szeptember 23-án. Besz
tercebányán, Aszódon, Budapes
ten, Sopronban volt diák. Lipcsében

megkoronázták. Politikai terve
volt Erdély-Magyarország-Lengyelország államszövetsége és így a
Habsburgok és a törökök vissza
szorítása. Ez a terve nem valósult
meg. A lengyelek az egyik legna
gyobb királyukat tisztelik benne.

és Berlinben is tanult. Idehaza val
lástanár lett. 1930-ban doktorált, és
Sopronban lett teológiai előadó,
majd intézeti tanár (1935), magánta
nár (1936), s végül rendes tanár
(1940). Egyháztörténettel foglalko
zott előadásaiban is, írásaiban is.
1 7 6 év*,

1811. december 12-én született
Nagykárolyban GAÁL JÓZSEF
író, költő, aki Eötvös József és Szá
lai László baráti köréhez tartozott.
Költeményei, történelmi és szatiri
kus írásai az Aurórában és a Ko
szorúban jelentek meg. Részt vett
az ellenzéki mozgalmakban is.
Damjanich seregében is szolgált,
ezért 6 évre Aradra internálták.
Pesten halt meg 1866. február 28-án.
4 0 0 év*,

1586. december 22-én halt meg
Grodnóban BÁTHORI ISTVÁN
erdélyi fejedelem, Lengyelország
királya. Somlyón született 1533.
szeptember 27-én. 1571-ben az er
délyi országgyűlés fejedelemmé vá
lasztotta. Küzdött a Habsburg ter
jeszkedés
megakadályozásáért.
1576-ban a lengyel rendek kirá
lyukká választották és Krakkóban

*

2 2 6 év*,

1761. december 22-én halt meg
Parchwitzban BAHIL MÁLYÁS
üldözött eperjesi lelkész. 1706. feb
ruár 24-én született. Rimaráhón,
Kérmárkon, Besztercebányán ta
nult. Hallgatója volt a wittenbergi
egyetemnek is (1726-tól). Itthon lel
kész lett Cserencsényben (1730),
majd Epeijesen (1734). Cyprian mű
vének lefordítása miatt lefogták, de
fogságából megszökött, Poroszor
szágba menekült, s Aensdorfban lett
lelkész. Amikor titkos küldetésben
idehazajárt (1756), osztrák fogság
ba került (1758), amiből fogolycsere
útján szabadult (1758). Visszatért
Amsdorfba, de hamarosan Parchwitzba választották meg lelkésznek,
ahol elhunyt. (Bahil Mátyásról kü
lön is megemlékezünk.)
126 $w ,

1861. december 25-én született
Sopronban THIRRING GUSZ

A 20 ÉVES EG Y H Á ZI TÖ RV ÉN Y EK
H asználatban lévő egyházi
törvénykönyvünket az 1966.
december 8-9-én, Budapesten
tarto tt zsinatunk alkotta meg,
és 1967. jan u ár 1. óta rendelke
zései biztosítják egyházunk éle
tének rendjét.
A zsinatot megelőző isten
tiszteleten Káldy Zoltán püs/
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Ju h ász G éza

Keresztelő
János
T érj m e g g o n o s z s á g n é p e : n é p e m
a z e g y Ig a z Isten n e v é b e n , é n m é g vízzel k e re sz te le k .
V a g y o k k ie tle n b e n k iáltó,
k é sz ü ljete k : jö n a M eg v áltó ,
s mi lesz, k lg y ó faj, v e le te k ?

J a j tin é k tek , h a így v á rjá to k !
T ű z b e b o rltja a v ilá g o t,
s h a m v á n i g a z a b b a t tere m t.
F e jsz é t fo g a f a g y ö k e re k re ,
m é r g e s v ip e ra fé s z k e te k re
to r n y o z z a r á a jo b b jelen t.

Az 6 b e s z é d e n e m k ö n y ö rg é s ,
d e v i h a r z u g á s é s m e n n y d ö rg é s ,
föld s a r k a it r á z ó e ró .
J a j, a k i r o z z a n t m ú ltb a k u s h a d ,
m in d e n s e t é t fa riz e u s n a k :
é g ő tű z z e l k e re s z te l 0 .

V ip e ra fa jz a t, té rje te k m eg!
K o n g a v é g ó r á v é tk e te k n e k
l e m o s á s á r a ! F u s s a to k !
B é te lt a z id ő te lje s s é g e ,
s h o g y ki m iféle a ty a n é p e ,
n e m s e g ít im m á r ra jta to k .

O e a k o ld u s, a s z o l g a - p á r a
k e z é n e k e g y m o z d u la tá r a
s z a b a d o n , ü d v b e n s z á r n y r a kel.
A h o lta t is é le tre kelti; d e a z é lö t Is p o r b a ejti,
h a h ív á s á r a n e m felel.

J ö t t é r e a h a r a g o s Ú rn a k
t a r j a g o s v é rfe lh ő k b o ru ln a k ,
villám veri a h e g y e k e t.
Az é n sz ó m m é g s e n k it s e v e sz t el,
d e m á r jö n , ki tű z z e l k e re sz te l,
s h a lá l á r á n a d é le te t.

\ _________________________)

TÁV földrajztudós. Tanári diplo
mával a budapesti tudományegye
tem antropológiai tanszékén tanár
segéd lett, majd a fővárosi statiszti
kai hivatalban működött, ahol al
igazgató, majd igazgató volt. Részt
vett a Magyar Turista Egyesület
megalapításában (1888), amelynek
titkára, később elnöke lett. Szer
kesztette a Turisták Lapját is.
Munkájával a magyar történeti sta
tisztikai kutatások alapjait vetette
meg. 1941. március 31-én Budapes
ten halt meg.
1 7 8 év*,

1811. december 31-én született Pé
csett NENDTVICH KÁROLY or
vos, kémikus. Pesten lett orvos,
majd a kémiai-botanikai tanszéken
tanársegéd. Tanulmányozta a ha
zai kőszeneket és aszfaltokat. Kos
suth felkérésére népszerű előadáso
kat is tartott. A József Ipartanoda
kémia-technológia tanszékének a
tanára is volt (1847), de a szabad
ságharc után haditörvényszék elé
állították, s csak 1850-ben foglal
hatta el újra tanszékét. 1855-ben
észak-amerikai
tanulmányúton
járt. Idehaza pedig az Ipartanodá
ból átalakult Műegyetem tanára
lett. A kőszenek vizsgálata mellett
a hazai ásványvizek elemzése is je
lentős eredménye volt. Botanikával
és Pécs flórájával is foglalkozott.
1892. július 5-én hunyt el Budapes
ten.
Detre János

pök lK o r 12,12-26 alapján Harkányi László főtitkár, Pé
prédikált. Ezután a zsinat Vető ter Lajos pénzügyi osztályveze
Lajos püspök-elnök és Mihály- tő és Bothár Vilmos jogász.
Egyházunk törvénykönyvé
fi Ernő országos egyházi fel
ügyelő elnökletével végezte el nek legfontosabb jellemzői:
m unkáját.
a) az egységes rendszer. Tel
Mihályt! Ernő zsinati meg jes egyházalkotm ányt nyújt, 72
nyitó beszédében kijelentette: év után, nemcsak szerkezeté
„ ...a m agyar evangélikus egy ben, hanem tartalm ában is,
ház közel négy és fél évszáza
b) a diakóniai teológia elvi
dos történelme végig kapcso alapvetésén nyugszik. Az Ü nne
latban van haladó nemzeti pélyes N yilatkozat és az I. tö r
m ozgalmainkkal,
hagyom á vény jelenti egyházunk tö r
nyainkkal. És m a egyházunk vénykönyvében azt, amit alap
harm onikus élete a szocializ törvénynek szoktak nevezni.
m ust építő m agyar társadalom  A jogászkodó, nehézkes meg
ban világtörténelmi példának fogalmazás helyett egyházias
is számít. A mi eredményeink lett törvényeink hangja,
hatása nemzetközi, felelőssé
c) az újnak és a réginek az
günk is történelm i...”
ötvözete. M indaz benne van,
Vető Lajos bevezető tájékoz ami előre vivő, időtálló hagyo
tatójából: „.. .törvénykönyvün mány, évszázadok óta. Ami új
ket érzésünk szerint nem rövid vonás van benne, az az élet ál
időre alkottuk, hanem a jövő tal kialakított, és bevált újítás,
nek szántuk. Ezért gyakran
d) egyházunk hazai helyzeté
csupán kerettörvényt alkot re érvényes. Az 1952/53-as zsi
tunk, viszont a jövő feladatai nati törvények időszerű elemei
nak rugalmas megoldása érde nek felhasználásával készült.
kében hatalm azzuk fel tö r H atározott célkitűzése
az,
vénykönyvünkben egyetemes, hogy a szocializmusban élő
illetve országos presbitériu egyház helyzetét szabályozza,
m unkat törvényerejű rendele m ert így segíti az egyház népé
tek m eghozatalára... ez a most nek útját,
megnyílt zsinatunk nemcsak
e) evangélikusabb lett. Köze
pillanatnyilag jelent egyháztör lít a világ evangélikus egyház
ténelmi eseményt, hanem még szervezeti formáihoz. Egyen
inkább annyiból, hogy hosszú súlyt épít ki a dem okratikus
időre fogja m eghatározni egy centralizmus útján, amelyben
házunk történelmi útját. Ez a biztosítja az evangélikus püs
látásunk és reménységünk hoz pöki tisztség kellő súlyát,
ta létre Törvénytervezetünk el ugyanakkor érvényt szerez a
vi alapjának deklarációját az gyülekezetek, a világiak, a lel
Ünnepélyes
N yilatkozat készek szerepének az egyház
szervezeti életében.
b a n ...” .
Vető Lajos így zárta be ezt,
Z sinatunkat
köszöntötte
Prantner József állam titkár, az az egyházunk legújabbkori tö r
Állami Egyházügyi H ivatal el ténelmének kiemelkedő esemé
nöke, és Bartha T ibor reform á nyét: „.. .testvéreim, egyházunk
tus püspök, a Zsinat és az ö k u  népe, lelkészek, presbiterek,
menikus Tanács elnöke. M ind felügyelők: az egyház U ra ne
az állam titkár, m ind pedig a vében s iránta érzett mélységes
püspök
köszöntéséből
az hálával vegyük kezünkbe m ajd
öröm , a megbecsülés, és a kö az új törvénykönyvet s folytas
zös feladatok vállalásához kap suk szolgálatunkat még na
gyobb odaadással, szeretettel
csolt reménység csendült ki.
A törvénykönyvet összefog és bizalommal, a ránk bízottak
laló előterjesztést Ottlyk Ernő s egész népünk s m inden nép
javára-békéjére s a béke Istené
professzor tette meg.
nek dicsőségére.”
nA z egyes törvények előter
20 év telt el azóta - és tö r
jesztői voltak: Pröhle K ároly
professzor, M ihály Dezső jo  vénykönyvünk jól tölti be ren
B. B.
gász, Pálfy M iklós professzor, deltetését!

Száz éve van evangélikus
templom Szécsényben
(Folytatás az 1. oldalról)
mondani minden jelenlévő. A sal
gótarjáni gyülekezet pedig énekka
rának szolgálatával tette ünnepé
lyesebbé ezt az alkalmat.
Mi őszinte szívvel reméljük,
hogy ez az ünnepség nem valami
nek a lezárása volt, hanem új kez
det; hogy a megújult templomban
Isten megújult népe vehessen erőt

az Igéből, hogy betölthesse külde
tését, amit maga Isten bízott rá;
hogy vehesse a vigasztalás evangé
liumát és azt minél több embernek
tovább tudja adni.
Az ünnepi, testvéri találkozás
nem a múltba, hanem a jelen fel
adatai felé fordított mindannyiun
kat. És hogy ez megtörténhetett,
azért egyedül Istennek legyen hála!
Balicza Iván

A megújított szécsényi templom megáldása: Garami Lajos esperes,
dr. Nagy Gyula püspök, Balicza Iván lelkész
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Fejtoro

Kérdéseink most nem sát igyekszik áttekinteni és
egyszerűen az újságunk így velünk azt átismételtetni,
megjelent cikkeire támasz hogy ne menjen feledésbe.
kodnak, hanem az egész Tudjuk, hogy nem az a lé
egyházi életünket figyelik. nyeg, hogy valaki meg tudja
Ezért ezek most nehezeb mondani, minek az ünnepe
hanem
az,
bek. Úgy gondolom, hogy Nagypéntek,
csak a 10-14 évesek tudják hogy el tudja mondani, ho
megoldani. A fiatalabbak gyan váltott meg minket Jé
azért ne veszítsék el a ked zus a G olgota hegyén á ldo
vüket, mert a számukra is zati h a lá lá va l.'A ki minden
évben megünnepli, megem
készül könnyebb fejtörő.
Az egyházi esztendő áll lékezik Jézus haláláról az
most a kérdéseink közép egyházi esztendő szokása
pontjában. Lehet, hogy va alapján, az nem felejti el,
laki azt mondja: az egyházi hogy ki váltott meg minket
esztendő nem is fontos, mert és hogy högyan váltott meg
nincs benne a Bibliában. Az minket. Ezért tartjuk jó nak
igaz, hogy nincs benne a és fontosnak az egyházi
Bibliában, de a Biblia tanítá esztendőt.

Kérdések az egyházi
esztendőről
1. Mikor kezdődik az egy
házi esztendő?

9. Mikor rendelte el Jézus
az úrvacsorát?

2. Virágvasárnap mire em
lékezünk?

10. Mikor látunk fekete ol
tárterítőt a templomban?

3. Hány ádventi vasárnap
van?

11. Karácsonykor mit ün
nepiünk?

4. Milyen színű oltárterítőt
használunk ádventben és
böjtben?
5. Milyen húsvéti szimbólu
mokat ismersz? írj le belőlük
minél többet.

12. Mi volt húsvét után 40
nappal?
13. Miért szól az igehirdetés
az egyházi esztendő végén az
utolsó ítéletről és az új égről?
(Ez nehéz kérdés!)
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H O L VAN ESTEN ORSZÁGA?
Jézus idejében éppúgy nem tudták sokan, mint ahogy ma
sem: hol van Isten országa? Van-e egyáltalán? Észrevehető-e?
Jézus szavából kiderül, hogy Isten országa ott van, ahol Jézus
jelen van. Jézusban jött el Isten uralma. És mert Jézus az
egyetlen Úr a nagyvilágban, a mindenek felett való Úr, ezért
Isten országa mindenütt megtalálható. Nemcsak tanítása,
gondolatai, szavai vannak jelen közöttünk, hanem ő maga.
Hisszük azt, iiogy nem hagyott bennünket árván, hanem
igéjében, szentségeiben találkozhatunk vele.
De igaz az is, hogy szeretnénk látni az Emberfiának napját
és mégsem látjuk. Krisztusért hisszük, hogy semmi nem vá
laszthat el Isten szeretetétől, de sokszor semmit nem látunk
ebből. Sokszor csak az emberi gyöngeséget, az értelmetlen
szenvedést, a bűn ijesztő valóságát látjuk. Sokszor csak a
magunk fájdalmát, vagy a mások elesettségét éljük át. Úgy
érezzük, jogos a kérdés: Hol van az a Jézus, akinek adatott
minden hatalom mennyen és földön?
Krisztus műve rejtetten, a gyöngeségben, erőtlenségben
megy végbe. A hit minden látszat ellenére kapaszkodik bele
abba, amit sokszor nem lát, nem érez. Aki hisz, az látja Jézust
akkor is, ha szemével valami ijesztőt lát. Hallja Jézust akkor
is, ha fülével valami félelmetesét hall. Érzi az ő közelségét,
szeretetét akkor is, ha minden ellene mond ennek.
A várakozás idejében élünk, amikor még nem látjuk mind
azt, ami eljövendő. Nem könnyű elviselni, amit Jézus mond:
szeretnétek egyet látni az Emberfiának napjai közül, de nem
láttok.
Noé napjaiban, Lót idejében nem az volt a baj, hogy az
emberek ettek, ittak, dolgoztak, kereskedtek, élték a maguk
rendes, megszokott életét. És nem jelentenek bajt a mi éle
tünkben sem ezek a dolgok. Baj csak akkor van, ha mindezt
úgy tesszük, mintha Istennek mindehhez semmi köze sem
lenne. Ha nem számolunk azzal, hogy Isten bármikor közbe
szólhat, megállíthat, megkérdőjelezheti életünket, számadásra
hívhat. Ne egyszerűen csak eddig lássunk: „egyszer úgyis
végem lesz”, hanem számítsunk arra, hogy Isten elé kell áll
nunk.
Nem valami ismeretlen, félelmetes jövőről van szó, hanem
arról, amire vágyunk. Jézus az Isten országa, tehát Jézus fog
jönni, őt fogjuk látni. Ha valakit igazán szeretünk, akkor
örülünk jövetelének, örülünk annak, hogy bármelyik pillanat
ban betoppanhat. Ez a várakozás nem zavar, feszélyez, vagy
bénít. Ellenkezőleg, a találkozás vágya már előre lendületet
ad, előre eltölt örömmel, várakozással. Akit Jézus szava elért,
az örömmel számol azzal, hogy Jézus jön.
Akár számolunk Jézus eljövetelével, akár nem, mind
annyian át fogjuk élni. Lesz idő, mikor úgy jelenik meg majd
Isten országa, mint égen a villámlás. Eljövetelét tudomásul
kell venni annak is, aki nem akarja. Meglátja minden szem azt
a Jézust, aki feltámadása óta az egész világ el nem ismert Ura.
Nagyné Ferenczy Erzsébet

6. Mikor tesznek fel piros
oltárterítőt?
7. Vízkeresztkor mire emlé
kezünk?
8. Minek az ünnepe októ
ber 31.?

13+1. Mit ismétlünk át egy
év alatt az egyházi esztendő
keretében?
A kérdésekre rövid, egyso
ros feleleteket várunk.
Missura Tibor

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk Jézus, megköszönjük neked azt a kegyelmet, hogy már most is
közöttünk vagy küzdelmeinkben. Te légy világosságunk, amikor sűrű
a sötétség körülöttünk. Megköszönjük neked azt, hogy örömmel vár
hatjuk eljöveteledet, mert tudjuk, kit várunk. Örömmel várhatunk,
hiszen te életet készítettél nekünk. Add, hogy amikor Isten jogos harag
ja utolér minket, a bárkában, egyházadban, a gyülekezet közösségében
tudhassuk magunkat. Azok között, akik kegyelmet nyertek. Ámen

A „Feleségek felesége” - szoborba öntve
Kiskőrös mindig hálás Istennek
azért, hogy Petőfi Sándort ő adta
e hazának és az egész művelt, hala
dó világnak. Sőt amikor több ma
gyar város azon civódott, hogy hol
is született voltaképpen a költőfeje
delem, Kiskőrös népe közadako
zásból már 1861. évben szobrot
állított halhatatlan nagy fiának. Ez
a szobor ma is megtekinthető a
helyi Petőfi Múzeumban. Ez az első

Petőfi-szobor az országban! Ez év
tavaszán gazdagodott Kiskőrös
újabb szoborral, s talán nem téve
dek, amikor azt állítom, hogy ismét
olyan szobor állhat városunkban,
amely első az országban, Petőfi öz
vegyének: Szendrey Júliának bronz
szobra.
Egyedülálló e bronz szobor
„megszületésének” háttere! Mind
nyájunk által jól ismert, megbe
csült, szülővárosáért minden áldo
zatra kész „testvérünk”: Bányai Já
nos, aki betöltötte 76. életévét,
1948-ban elhatározta, hogy a havi
cigaretta adagja kiadását félreteszi
- nem dohányzik -, hogy az így
megtakarított pénzt nemes, mara
dandó ügyre áldozza és alapítványt
tesz Szendrey Júlia szobrának meg
valósítására. Férfias elhatározását
tett követte, és 200 000 Ft-ot tett le
a városi tanács elnökének asztalá
ra. Az áldozat ilyen formáját nézve,
de meg a szobor elkészítését figye
lembe véve - gondolom - elsők
vagyunk hazánkban!
A bronz szobor Domonkos Béla
szobrászművész alkotása. Dr. Lo
sonci Miklós művészettörténész az
avatóünnepségen többek között
ezt mondta: „Domonkos Béla a
szobrászat megosztott mezőnyé
ben ahhoz a fősereghez tartozik,
mely őrzi a plasztika eredeti törvé
nyeit. Hagyományőrző. Forrásvi
déke bő - több időt és tájat számba
vesz a római portré pontosságát,
a kalocsai királyfej misztikus erejét,
Izsó Miklós zamatos találékonysá

gát, így rögzíti a magyar jelen időt.”
Szendrey Júlia bronzba mintázott
életnagyságú szobra a komolysá
got, elmélyülést, az élet megpróbál
tatásait is vállalni tudó, nyugalmat
sugárzó egyéniséget ábrázolja. Az
atyja akaratával dacoló szerelmes
asszonyt, de nem kacérkodó, nem
is az évekig csodában reménykedő
özvegyet örökíti meg, hanem a köl
tő sikereiben osztozó, ezért felelős
séget érző, a bonyolult jellemű aszszony tiszteletet érdemlő arcát mu
tatja be. Törékeny női alak, finom,
nemes, puritán.
Megállva a szobor előtt, lehetet
len nem gondolni arra, hogy ezt a
szerencsétlen asszonyt mennyi
megaláztatás, meg nem érdemelt
mendemonda vette körül. Haynau
és Liechtenstein herceg politikailag
tartották rettegésben olyannyira,
hogy csaknem az öngyilkosságba
kergették a mindenkitől elhagyott,
védtelen asszonyt. Ettől mentette
meg Horvát Árpád tanár, akivel
házasságra lépett, így kerülhette el,
hogy Pestről kitoloncolják. Az esketést Szántófy Antal plébános vé
gezte el 1850. júl. 21-én, sahazafias
érzésű lelkész nem írta be az anya
könyvbe Petőfi nevét előrelátásból,
arra gondolva, hogy a hivatalos
tudakozódás-nyomozás során ne
legyen feltüntetve a Petőfi név. Az
évek múlása igazolta a plébános
óvatosságát, mert 1853-ban figyel
mes lett a legmagasabb kormány
hatóság Horvát Árpád és Szendrey
Júlia házasságára, s ekkor Szántó-

fyt jelentéstételre szólították fel.
É nagyon rosszul sikerült házasság
ból négy gyermek született: Attila,
Árpád, Viola (rövid ideig élt) és
Ilona. Sok testi és még nagyobb
lelki szenvedések után 1868. szep
tember 6-án 39 éves korában hunyt
el. A „Feleségek felesége” bronz
ajakkal mintha ezt mondaná az
előtte elmenőknek, vagy az előtte
megállóknak: Ember voltam én is,
érző, vérző szívű ember, szerettem
és szenvedtem. Ki az, aki az első
követ dobja rám?
Talán kevesen tudják, hogy több
verset is írt Szendrey Júlia. A „Há
rom rózsabimbó” c. versből idézek
befejezésként:
Három rózsabimbó az én boldogsá
gom,
Három rózsabimbó, életem, vilá
gom!
El van osztva köztük háromfelé lel
kem,
Es mégis mindegyik bírja azt egé
szen.
Először te rólad
Szerelmem virága,
Kihalt boldogságom
Egyetlen zöld ága.
Az eltépett múltnak
Elő bizonysága,
A lehullott csillag
Fennmaradt sugára!...
Ez a legnagyobbik fiúnak, Petőfi
Sándor fiának szólt. És ezzel a nyil
vánosság előtt vallotta, hogy Zol
tán - szerelmének virága, kihalt
boldogságának egyetlen zöld ága...
Pomcsán Imre

Nem jó az embernek egyedül
lenni, szerzek néki segítőtársat,
hozzáillőt. I. Mózes 2.18.
Én maradtam meg csak egyedül
az Úr prófétái közül. I. Kir. 18.22.;
Rm 11.3. ;
• .
Rokonaim visszahúzódtak, is
merőseim elfelejtkeztek rólam. Jób
19.14.
Jaj pedig az egyedülvalónak, ha
elesik és nincsen, aki őt felemelje.
Préd. 4.10.
Azért íme, csalogatom őt és elvi
szem őt a pusztába és szívére be
szélek. Hóseás 2.13.
Uram, nincs emberem. János
5.7.
íme, eljött az óra és immár el
jött, hogy szétoszoljatok, ki-ki az
övéihez és engem egyedül hagyja
tok; de nem vagyok egyedül, mert
az Atya velem van. János 16.32.

IDÉZETEK
Az emberiség történelme: szün
telen küzdelem a magány ellen.
(Kende Sándor)
A magány a jóság iskolája.
Hányszor szerelte le haragunkat...
és hányszor mutatta meg, hogy mi
lyen nagyszerű érzés felejteni tud
ni! (F. Chasseriau)
Nekünk keresztyéneknek nincs
magány! (C. de Foucauld)
Minden bajunk onnan szárma
zik, hogy nem tudunk egyedül len
ni. (La Bruyére)
Aki az embereket kerüli, csak
hamar félreismeri őket. Félannyira
sem rosszak ők, mint ahogy a négy
fal között az emberkerülők hiszik.
(Goethe)

Két dolog van a világon, amit ép
elmével nem lehet elviselni: az
egyik az, ha az ember soha nincs
egyedül, a másik, ha mindig egye
dül van. (Széchenyi István)
A zaj, a fáradtság, az izgalom
fordítja el az ember tekintetét ön
magáról. Ezért szeretik az emberek
a világi zajt és csak kevesen van
nak, akik a magányhoz és a csend
hez ragaszkodnak. (B. Pascal)
Élted fő törvénye legyen: ma
gányban tökéletesedni s az embe
rek között magányos készületedet
szüntelen haszonra fordítáni.
(Kölcsey Ferenc)

KÉRDÉSEK
1. Nézz utána, hogy melyik igét
ki és mikor mondta!
2. Melyik ige mond valami újat
neked a magányról?
3. Melyik idézetet tartod és mi
ért igen tanulságosnak?
4. Melyek a főbb különbségek a
magány és az egyedüllét között?
5. Szerinted jó vagy rossz-e, amit
így ír a költő: „Szívembe lopja ma
gát a magány”.
6. Milyen foglalkozású embere
ket fenyeget leginkább a magány?
7. Magányos gyermeknek vagy
magányos öregnek rosszabb-e len
ni, és miért?
8. Mit jelent a magányról vitat
kozóknak adott jó tanács: „Szán
jatok le a magas lóról”?
9. Hogyan folytatnád saját sza
vaiddal a költői sort: „Hidd el, ma
gányos, szomorú embertársam...
10. Melyik, a magányról szóló
igéről szeretnél igehirdetés) hallani
és miért?
í. r.

Egyenesedjetek f e l és emeljétek f e l fejeteket, m ert közeledik
megváltásotok ideje. (M t 'Zk3B) Igen! Em eljétek f e l fejeteket! Szól
ez a kétségbeesettekhez, a megkeseredettekhez, az emberi kapcso
latok végzetes felbom lása fo lytá n kiutat nem találókhoz. Véget
érhet minden nyomorúság... közeledik megváltásotok ideje...
Ahogy egy atya gyerm ekének mondja: Tekints reám ... atyád va
gyok. Reá tekintve valóságos ádventi történés sodrába kerülhetünk.
Egészen mássá lesz a kicsinyes, aggályoskodó, deprimált beteges
keresztyénség, amelyet sokszor észlelünk - mely a ketesztyénséget
újból és újból lenézetté teszi! E zt nyilvánvalóvá teszi a 2 hatalmas
felhívás: egyenesedjetek f e l s emeljétek f e l fejeteket! Ádvent új
embereket teremt. Bűnnel borított orcátokat felem elhetitek... itt
van váltságotok ideje.
Csak nyitnánk meg szívünket! Luther e textusról prédikálva - tél
teljes közepén - így kiáltott fel: A nyár közel van, a f á k rügyeznek.
Tavasz van!
Bonhoeffer

„m int a k i j e l t vár m é g ”
Vidor Miklós versei
A kis kötet címe jelkép is: A vi
szontlátás. Évek hosszú során át az
Evangélikus Életben is jelentek
meg írásai Vidor Miklósnak. A vi
szontlátás azonban más értelem
ben is jelkép: „Lélekszakadva haj
szolom I végig a mániákus utón / a
szökevényt j magamat / S ő vissza
néz rám I - Jaj ha elér / és jaj ha
lemarad!” - ez Üldöző című verse,
önmagával néz szembe a költő eb
ben a kötetben, még akkor is, ami
kor emlékeivel, régi társakkal vagy
barátokkal találkozik, még akkor
is, ha e találkozások egyik-másika
valóságos. Voltaképp időn s téren
át élnek a gondolatok, a költő: „ő
folytatja a vizsgálatot / önmaga el
len" (írja Halálfogytiglan címmel).
A viszontlátás ciklusban pedig:
„Iszonyú furcsa / hogy egyszeresük
nem értem aki voltam” (ez a Nya
rak című vers zárósora).
Az élet és a halál, a halál és a
jövő, lét és halhatatlanság, önér
dek és áldozat - ezek, s ilyesféle
mások néznek szembe a költőben
a költővel, s ha olvassuk sorait,
vele együtt mibennünk is mivelünk
is. Valamennyi vers olyan önvizs
gálatból fakad, amely valójában
nem (csak) saját magát, hanem

sokkal inkább a világot, a végtelen
világot vizsgálja, „mint aki jelt vár
még". S e jel tekintetében különö
sen érdekes Hárman egy éjszakából
című triptichonja. A Getsemáné a
vívódást foglalja szép s igaz sza
vakba; „hogy betölthessem a tör
vényt". A következő vers, A torná
con, a mentegetődzés megidézése:
„élet-halálról döntsetek magatok”
és: „én égen-földön egyetlen Caesart
ismerek". A harmadik vers: Júdás
Iskariotes. Ez az értetlenség rajza:
„Későn láttáin meg a bosszú mily
olcsó I s a halálban / ott is / elvétet
tem a tiltakozást / ott is alulmarad
tam”.
Nem életkorral jár, hogy az em
ber „a múlhatatlan jövőidőben",
vagy amikor „a jövő múltba for
dul”, eligazodjék. És nemcsak köl
tő joga, hogy észrevegye: . .halá
losan mindegy / a halálosan fon
tos". A költő csak kézen fogja az
embert, s miközben előttünk
megy, követésére késztet, hogy ta
lán mégis megfordulhasson ben
nünk a sorrend, és ami halálosan
mindegy, halálosan fontos legyen
nekünk is, bennünk is. Csak így
élet az élet. '
Zay László

;
n
K risztus főpapi im ádsága hatalm as ígéret a hívőnek,
hogy ő az egész keresztyénséggel egy test. Ez ped ig
azt teszi, hogy a m i néki öröm e és fájdalm a, az örö
m e és fájdalm a az egész testnek is. Nem csak egy
két szent, hanem , égen-földön m inden próféta, vérta
nú, apostol, - valam ennyi keresztyén vele szenved
és győz, érte hadakozik, őt segíti, védi és m enti. Á l
dott csereviszony ez, m elyben a test hordozza a tag
m inden szükségét, búját-baját, viszont a tag is ré 
szes, a test m inden ja vában és erejében.
LUTHER
ÁRA: 5,50 Ft

V

EGYSÉG ÉS MEGÚJULÁS
November 20-án tartotta egyházunk legfőbb
testfilete, az Országos Közgyűlés 3 évenként
esedékes ülését. A közgyűlést megelőző napon
került sor az Országos Presbitérium ülésére,
amely meghallgatta a különböző munkaágak
jelentését és javaslatokat készített az Országos
Közgyűlés elé. Az Országos Közgyűlést megelő
zően az istentiszteleten dr. Karner Ágoston, or
szágos főtitkár hirdetett igét.
Dr. Fekete Zoltán országos felügyelő megnyi
tója után, dr. Nagy Gyula püspök köszöntötte a
Közgyűlés alkotó tagjait, az Országos Presbité
riumot, az Országos Búróságot, az Országos
Egyház ügyvivő lelkészeit. Megkülönböztetett
tisztelettel és szeretettel köszöntötte Bai László
urat, az Állami Egyházügyi Hivatal főosztályve
zetőjét és Lóránt Vilmos tanácsos urat. Meleg
szeretettel köszöntötte a teológiai tanárokat,

Három év határkövénél
A Magyarországi Evangélikus
Egyház életében újabb hároméves
határkőnél állunk. Az országos
egyházi közgyűlésnek egyházunk
törvényei szerint két fő célja van.
Beszámolót tart az országos egy
ház életének elmúlt három eszten
dejéről. És előre néz, hittel és fele
lősséggel, az egész egyház előtt álló
feladatokra.
Dr. Káldy Zoltán püspök-elnök
betegsége
Ezt a jelentést - az országos egy
házi munkaágak beszámolói előtt
- a hivatalára nézve idősebb püs
pöknek, egyhazunk püspök-elnö
kének kellene beterjesztenie. Ezzel
elérkeztem a hároméves, rendkívül
gazdag időszakról szóló jelentés
legfájdalmasabb pontjához. Mély
szomorúsággal kell jelentenem: dr.
Káldy Zoltán püspök-elnök csak
nem egy év óta súlyosan beteg. Je
lentésemet püspöktársaként és tör-

espereseket, lelkészeket, felügyelőket, tisztségviselőket, minden jelenlevőt.
Az Országos Közgyűlés az egyházi munka
ágak különböző bizottságaiban részt vevőket
részben megerősítette tisztségükben, részben pe
dig új tagokat választott. Űj bizottságokat ho
zott létre. Határozatot hozott és nyilatkozatot
tett közzé, meghallgatta és megvitatta a püspöki
jelentést, valamint az egyes munkaágakról szóló
jelentéseket.
Egyházunk püspök-elnöke, dr. Káldy Zoltán
betegsége miatt dr. Nagy Gyula, az Északi Egy
házkerület püspöke tett jelentést. A jelentés rész
letesen foglalkozott nemzetközi és hazai kérdé
sekkel, egyházunk elmúlt három évének szolgá
latával. A közgyűlésen elhangzott püspöki jelen
tést lapunk mostani és következő számában két részben - közöljük.

vényes helyetteseként terjesztem a
közgyűlés elé, megpróbálva eleget
tenni nem könnyű feladatomnak.
Valamennyien emlékezünk még
három évvel ezelőtt, püspöki szol
gálata 25. évfordulóján tartott di
namikus, megragadó közgyűlési
jelentésére. Megbetegedése is jó
részt annak az áldozatos tehervál
lalásnak a következménye volt,,
melyet mint az 1984-es budapesti
világgyűlés fő szervezője, megrendezője, majd az LVSZ új elnöke
vállalt magára. Betegsége súlyos
csapás egész egyházunknak és ne
hezen hordozható felelősséget ró
valamennyiünkre.
Egység és megújulás
Ezt a jelentést két vezérgondolat
köré szeretném fölépíteni. Ezek:
egység és megújulás. Mai helyze
tünkben mindkettőre igen nagy
szükségünk van. Krisztussal és
egymással való egységünk megőr
zésére is. A megújulás útjainak fe
lelős keresésére is:

A közgyűlés résztvevői és vendégei

A Z E M B ER V ILÁ G E G Y S É G É É R T
Nem szólhatunk reálisan egyhá
zunk életéről anélkül, hogy ne te
kintsünk a legszélesebb körre is: a
XX. százhd nyolcvanas éveinek vi
lágára, amelyben egyházunk él.
ötmilliárd ember-testvér, közöt
tük hivő emberek milliói, életét ma
elsősorban három halálos veszede
lem fenyegeti: a nukleáris háború
borzalmai, az emberiség kéthar
madát megnyomorító igazságtalan
gazdasági-társadalmi helyzet, és
természeti környezetünk, á terem
tett világ rohamos pusztulása.
Az atomhalál elhárításáért
Az emberiség - köztük hivő em
berek milliói - ma óriási erőfeszíté-

seket végez azért, hogy elhárítsa
családjaink, népeink, egész vilá
gunk feje fölül az elképzelhetet
lent, egy nukleáris háború apoka
liptikus szenvedéseit. Ennek a ha
lálos szakadéknak a peremén já
runk már több évtized óta. A leg
utóbbi évek hidegháborús feszült
ségei után végre felcsillant a re
mény sugara: összeült a genfi
csúcstalálkozó, világszerte ismert
té váltak Gorbacsov főtitkár javas
latai az atomfegyverek teljes lesze
reléséről 2000-ig, a kölcsönös biz
tonsági rendszer kialakításáról és
aiz atomfegyver-kísérletek teljes
megszüntetéséről, amelyre a Szov
jetunió egyoldalú moratóriumot
vállalt. A Lutheránus Világszövet

A közgyűlés elnöksége. Középen dr. Nagy Gyula püspök, balról dr. Karner Ágoston
országos főtitkár, dr. Fekete Zoltán országos felügyelő, jobbról Sólyom Károly
püspök-helyettes

ség és az Egyházak Világtanácsa, öngyilkosság elkerülését, az embe
sok egyházzal együtt melegen üd riség egységét csak az igazságos
vözölte és támogatja ezeket a ja béke útján érhetjük el. Olyan világ
vaslatokat. Az űrfegyverkezés egy ban, ahol 500 miihó ember él az
oldalú amerikai erőltetése azon éhhalál szélén, naponta átlag 40
ban újabb súlyos akadály - azt re ezer kisgyermek hal éhen és külön
méljük, talán az utolsó nagyobb féle betegségekben, ahol százmil
akadály a katasztrófa elhárításá liók szenvednek gazdasági és tár
sadalmi igazságtalanságok bilin
nak útjában.
A világ egyházai - köztük a mi cseiben, a béke nem lehet mara
egyházunk is, együtt a magyar egy dandó. Ez a déli félteke népeinek
házakkal - a maguk egyházi eszkö jajkiáltása felénk. Az egyházak jó
zeivel küzdenek az emberiség békés részt a világ gazdagabb, hatalom
jövőjéért. Igehirdetéssel, imádság mal bíró felében élnek. Óriási a
gal, a jó szó meggyőző erejével, a felelősség rajtunk ebben a vonat
nemzetközi tárgyalások segítésé kozásban is: meghalljuk-e a koldus
vel, a világ közvéleményének for Lázár könyörgését és cselekedmálásával. Jelenleg egy keresztyén jük-e Jézus akaratát, amíg időnk
békevilágtalálkozó összehívásán van a cselekvésre?
fáradoznak. Assisi az első lépés volt
e felé. Sterlingben az európai egy
Teremtett világunk megőrzéséért
házak az északi félteke egyházai
A legutóbbi évek során egyre
nak béke-tanácskozását tűzték na
pirendre. Az Egyházak Világtaná többet hallunk egy harmadik, vi
csa, a Lutheránus Világszövetség,
a Keresztyén Békekonferencia az
egész világ egyházainak közös tá
EG Y SÉG BEN NÉPÜNKKEL
mogatásáért és felelős határozatai
ért fáradoznak. A Magyarországi
Adottság és etikai föladat
Evangélikus Egyház imádságai, ál
lásfoglalásai és cselekedetei bele . A haza, a nép, a társadalom,
kapcsolódnak ebbe a világméretű, amelyben élünk, evangélikus teo
közös erőfeszítésbe, együtt minden lógiai meggyőződésünk szerint Is
józan és jóakaratú emberrel,' a vi ten „konkrét hely-kijelölése” szá
lágkatasztrófa 'elhárításáért.
munkra ebben a világban, ahol hi
tünket és szeretetünket gyakorol
nunk kell. Bereczky Albert mélyér
Igazságos békéért a világban
telmű szava szerint „a nép, a saját
A legutóbbi évtized során, Nai népem, élete az az első számú terü
robi 1975 óta, egyre inkább tuda let, ahol a keresztyének és az egy
tosult bennünk: béke és igazságos ház szolgálni tartoznak a legjob
ság összetartoznak. A nukleáris ban, ami nekik adatott”.

A Dávid által megtalált, feltáp
lált és az életbe visszahozott ember
nemcsak felfedi, megnevezi rabtar
tóját, hanem nagyon találóan és
tanulságosan bemutatja a módsze
reit, az eljárásmódját is: „egyipto
mi ifjú vagyok, egy amáleki ember
szolgája, de elhagyott az uram,
mert három napja megbetegedtem."
Ez is nagyon jellemző a bűn szol
gaságára.
A Sátán olyan gazda, akinek
csak egészséges, hasznavehető
szolgák kellenek. Aki a kis ujj át
nyújtja neki, annak már a karja
után nyúl, és a szívéig menően ha
talmába keríti azt. És egyre többet
robotokat vele. Az amáleki ember
is részt ígért a zsákmányból szolgá
jának. Talán még azt is ígérte,
hogy az elhajtott feleségek közül
egy az ő asszonya lehet. Addig
emelte a jutalmat, amíg új rablá
sokra hajthatta. Amikor megbete
gedett, otthagyta éhhalálra vagy a
vadállatok prédájául. Mikor Dá
vid rátalált, már félholt volt. Úgy
kellett életre kelteni.
Mindig így tesz a Sátán a hatal
mába kerültekkel. Először tör
köllyel kínálja az embert, de utána
a seprőt is megitatja vele. Hány

lágméretű fenyegetésről: az „öko
lógiai halál” réméről. Mérgező
anyagok veszélyeztetik vizünket,
levegőnket, ételeinket, a talajt, az
egész bioszférát, amelyben élünk.
A teremtett világ szinte a sze
münk előtt hal meg, folyókból
pusztul ki az élet, erdőink elsor
vadnak, a nukleáris veszedelem és
az éhség pusztításai mellett - és
egyes teológusok, hívő emberek
sajnos még mindig arról vitatkoz
nak sokfelé a világon: „keresztyén
téma” és „keresztyén feladat”-e
mindez egyáltalán? Hiszem azt,
hogy egyházunkban csak kevesen
vannak, akik becsukják a szemü
ket a krisztusi szeretetnek ezek
előtt a mai, konkrét feladatai előtt!
Megújulásunk fontos vetülete,
hogy még teljesebben, még igazab
ban betöltjük-e keresztyén szolgá
latunkat ezekben a leggyötrőbb
mai emberi világkérdésekben.

É S TÁRSADALMUNKKAL
Társadalmi diakóniánk mai terei
Mit jelent mindez közelebbről,
konkrét módon? Jelenti a társada
lom legkisebb sejtjének, a család
nak védelmét és erősítését, a házas
társak, a fiatalok hitben nevelését
a házastársi hűségre, gyermekek
vállalására és a házassági elválá
sok elleni küzdelemre. Jelenti a
munka megbecsülésére, a hivatás
hűségre nevelést a lutheri munka
etika értelmében. Jelenti - nem

(Folytatás a 3. oldalon)

„Kinek az embere vagy?”

in.
lSám 30,11-15
embert fiatalon, életerősen hódít
meg, s aztán kifosztva, testileglelkileg tönkretéve vet el. Kerékbe
tört akarattal, meghibbant elmé
vel, munkára alkalmatlan tagok
kal, feldúlt házassággal, szétzüllött
családdal, roncs-testtel és roncs
lélekkel maradnak az útfélen áldo
zatai. Mennyi-mennyi tragikus
példája a hovatartozás könnyelmű
eljátszásának!
Bortermelő vidéken élő gyüleke
zetben tartottam evangélizációt.
Egyik este a gondnok látott vendé
gül a helyi lelkésszel együtt. Na
gyon emlékezetes beszélgetésnek
lehettem tanúja. „Látta-e délután
Téglásit? - kérdezte a gondnok a

lelkészt
benn járt a faluban.”
Részegen dülöngélve ment végig az
utcán, iskolás gyerekektől követ
ve, akik kiabálták utána „Te tégla
vagy, én meg kavics!”, és dobálták.
Szánalmas volt látni is ilyen céltáb
laként az 50-60 év körüli embert.
Elmondták, hogy a környék egyik
legjobb módú gazdája volt, 200
hold termő szőlővel és messze föl
dön híres borral. Büszke is volt rá.
A gondnok elmondta, hogy egy
szer egy ipartestületi rendezvényre
tőle vásárolta meg a szükséges
bort. Kocsival ment ki a szőlő
hegyre. A gazda a szőlő szélén
várta, felült a kocsis mellé, de anynyira lenézte a másik embert, hogy

ő az!
Advent idején, a karácsonyi
készülődés közben különösen is
helyénvaló a kérdés: kit vá
runk? Vagy elég csak azt kér
dezni: mit várunk? Szép, drága,
lehet, hogy haszontalan ajándé
kokat, jó ebédet, vacsorát?
Ezek mellé, vagy akár ezektől
függetlenül mindenki, ha nem
keresztyén, akkor is, egy kis
szeretetet vár, ha lehet, többet,
mint az év többi napján. - Jézus
kortársainak sem volt mindig
egyértelmű, hogy kit, mit várja
nak. Keresztelő János az ítéle
tet hirdette: „kezében szóróla
pát lesz, ... a gabonát csűrébe
takarítja, a pelyvát pedig meg
égeti olthatatlan tűzzel” (Lk
3,17). Mivel azonban várako
zása nem teljesült, megkérdez
te: „Te vagy-e az Eljövendő,
vagy mást várjunk?” (Mt 11,3).
Jézus válasza egyértelmű: „va
kok látnak, sánták járnak ...”
és „szegényeknek hirdettetik az
evangélium” - azoknak, akik
nek a figyelmét a földi örömök
nem kötötték le túlzottan.
„Mert azok a feladatok, ame
lyeket az Atya nekem átadott,
hogy elvégezzem, tehát azok a
cselekedetek, amelyeket elvég
zek: maguk tesznek bizonysá
got, hogy engem az Atya kül
dött el” (Jn 5,36). Bármennyire
túlzásnak tűnik, ez vonatkozik
mai tanítványaira, útegyengetőire is. Nem feltétlenül az ak
korihoz hasonló csodákról van
szó, hiszen ez kevesek kivételes
adománya, hanem a kevésbé
csodás hétköznapokban való
helytállásról. Arról, hogy az
evangélium hirdetése ne csak
szavakkal történjék, hanem,
ahol szükséges, állítsuk helyre a
szó hitelét. Az evangélium cso
dája az is, ha a XX. század vége
felé világosan látjuk feladatain
kat, és azon az úton járunk,
amelyen járnunk kell.
„Te vagy-e az Eljövendő,
vagy mást várjunk?” - kérdezte
Keresztelő János. Jézusnak ez a
legközvetlenebb hírnöke, útegyengetője is megingott, elbi
zonytalanodott
várakozásá
ban. Mennyivel inkább a mai
hírnökök, mai tanítványok a
mai sokkal bonyolultabb világ
ban. De ahol Krisztust várják,
ott dicsőséges visszajöveteléig is
történik valami, ott hangzik és
látszik az evangélium, amely
ma is elvégzi munkáját.
Szentpétery Pétpr

egy szót se szólt a kocsishoz, csak
merev kézmozdulatokkal irányí
totta a birtok útjain. Egy kézmoz
dulatjobbra, balra, előre, és értsen
belőle az ember. Értett is, de olyan
megalázó volt az idős munkásem
berre egy 25 éves gazda ilyen bá
násmódja, hogy azt mondta, töb
bet nem hajlandó oda menni bo
rért.
Mit hízeleghetett a nagy köpö
nyegforgató ennek a gazdának, s
milyen nagyra dagaszthatta be
képzeltségét: te nagy gazda vagy,
parancsolhatsz
mindenkinek.
Csak 100 holdon felül fogj kezet,
állj szóba bárkivel. Hozzád képest
mind féreg. És ez a szerencsétlen
bevette. Lenézett, megvetett, elta
posott mindenkit. Addig, amíg
megvolt a szőlő, a nagy pince, a
gazdagság. De amikor a gyerekek
kiabáltak utána: te tégla vagy, én
meg kavics, és sarat dobáltak rá,
akkor az ördög se szólt mellette.
Ott hagyta kicsúfolva, betegen, félholtan.
Kié vagy? Ha a bűné, ha a Sátá
né, akkor tudd meg, hogy ilyen
gazdád van, és ilyen jövő elé nézel.
Csepregi Béla
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-&-RÖL # -R A
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetel
fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megvál
fisotok ideje.” Lk 21,28
VASÁRUM*'! - „Megfeledkezik-e csecsemőjéről x
anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha másol
megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!’
Ézs 49,15 (Zsid 13,6 - Lk 21,25-33 - Zsolt 41
Emberekben csalódhat az ember, barátok és ismerő
sok elhagyhatnak, úgy, hogy egyedül maradsz, de 2ű
Isten nem hagy el, ő nem feledkezik meg rólad
Miért? Mert ő szerető mennyei Atyád! (573. ének)
JÉjP i i p - „Minden imádságotokban és könyörgése
tekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” El
6,18 (Zsolt 42,9 - Zsid 6 ,'9-12 - Ézs 5,1—24) Ma arra
figyelmeztet bennünket Urunk, hogy nem imádkoz
hatunk rutinszerűen, nem mondhatunk neki elcsé
pelt szóvirágokat. Az imádság beszélgetés Istennel
és Krisztussal. De ez a beszélgetés csak a Lélek által
I lehetséges. (561. ének)
KJS0 O - „Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek
a Krisztus törvényét.” Gál 6,2 (Hós 6 , 6 - Ézs
I 63,15-64 - Ézs 6,1-13) A másikhoz való viszonyunI kát általában a másik bűneivel való foglalkozás,
I amiatti elítélés határozza meg. Jézus arra figyelmezI tetett bennünket, hogy a felebarátot szeretni kell. Ez
I pedig azt jelenti, hogy türelmes vagyok hozzá, észreI veszem, ha segítségre van szüksége. Fel kell vállalI nunk terheit, ahogyan Jézus is vállalt minket bűnösöI két és meghalt értünk a kereszten. (455. ének)
I «*»*** - „Az Atya nem hagyott egyedül, mert
I mindig azt teszem, ami neki kedves.” Jn 8,29 (lMóz
I 24,7 - Hagg 2,1-9- Ézs 7,1-17) Krisztus elmondhat| ja magáról, mindig úgy cselekedett, ahogy Atyja
jónak látta. De vajon, mi mondhatunk-e ilyet? Nem
csoda tehát, hogy azt is mondhatja Jézus, Atyám
I nem hagyott egyedül. Ha mi is Atyaként tudunk

I

I

figyelni Istenre - nemcsak ítélő Úrként -, elmondhat
juk, ő velünk van - életünk minden napján. (356.
ének)
CSÜTÖRTÖK 1- „Élettel és szeretettel ajándékoztál
meg, és gondviselésed őrizte ldkemet.” Jób 10,12
(Kol 3,17 - Zak 2,14-17 - Ézs 8,1-15) Olyan dolgo
kat sorol itt fel Jób, melyre minden embernek szüksé
ge van: élet, szeretet, gondviselés. Istenünktől mind
hármat megkapjuk. Életet ad, szeretettel ajándékoz
meg, és ezzel nincs vége. Gondot is visel ránk, fenn
tartja életünket, -és őrzi lelkünket, mert ez a fontos.
Jézus is arra figyelmeztetett: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet..., attól féljetek, akinek arra is van
hatalma, hogy gyehennára vessen. (69. ének)
PÉNTEK - „Ha vendégséget rendezel, szegényeket,
nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál és boldog
leszel, mert nincs miből viszonozniuk a szívességedet.
Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak
feltámadásakor.” Lk 14,13-14 (Ézs 58,7 - Mk 13,
5-13 - Ézs 8,23-9,6) Elváijuk, hogy ha valakinek
valami szívességet teszünk, tegye ő is azt. Furcsa
követelés mai igénk: olyanokkal kell jót tennünk,
akik nem képesek viszonozni. Hiszen szeretetünk I
akkor igazi, ha nem várunk érte semmit. Urunk I
mégis ígér valamit, nem kevesebbet, minthogy ezt
nekünk majd az „utolsó elszámolásnál” tudja be.
(574. ének)
SZOMBAT! - ..Még a veréb is talál házat, és a fecske
is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek
Ura, királyom és Istenem!” Zsolt 84,4 (Zsid 4,9 - Mt
24,1-14- Ézs 11,1-10) Isten jelenléte rendezetté teszi
minden ember életét. Nála pedig nemhogy az ember
- az ő teremtménye, gyermeke -, de még az általunk
oly kicsinynek, jelentéktelennek tartott veréb és fecs
ke is szállásra talál. Benne megnyugodhat a lelkünk.
(110. ének)
Bachorecz Katalin

ISTENTISZTELETI REND
Budap—tan, 1986. december 7-én
Deák tér

d e . 9 . (ú rv .) H a fe n s c h e r K á r o ly ,

d u . 6 . (c s a lá d i) H a fe n s c h e r K á ro ly .

Fasor d e .

Ilyen is van...
Antónia hosszú, gesztenyeszin
hajú kislány volt, sűrű szempillás, nagy barna szemeiben min
dig mintha valamiféle csodálko
zás ült, ragyogón önfeledt, ha vi
dám volt, és kérdően bús, ha bá
nat, keserűség érte. Ruhái gyak
ran gyűröttek, maszatosak vol
tak, nemegyszer bő, lötyögő
szoknyákban járt, amiket nővé
reitől örökölt. Szépen olvasott,
gyönyörűen rajzolt és szeretett
csacsogni, mesélni, időnként
képzeletével k i is színezve a való
ságot. Egészében véve igen ked
ves gyermek volt, s társai - k i
tudja miért - mégis idegenkedtek
tőle. Hazudósnak, sőt összefér
hetetlennek is nevezték, amiben
kétségtelenül volt egy kis igaz
ság, ámbár a körülötte támadt
kisebb-nagyobb
perpatvarok
nyomán sokszor kiderült, hogy
sértő szavak vagy gúnyolódás
előzte meg Antónia indulatainak
hullámzását. Anyja egyedül ne
velte, gyakran változtatott mun
kahelyet, s alkalmanként - ö úgy
gondolhatta - havonta néhány
napot igazán rózsaszínűrefesthet
magának egy kis kicsapongással
és az alkohol mérges ecsetjével.
Antónia csodálkozó tekintete
ilyenkor mindig riadttá, tűnődő
vé vált. Ha ezekben a napokban
valamivel megbántották, kétségbeesett, szinte hisztérikus sírásra
fakadt.
Egy idő óta szinte reggelente
megismétlődött a következő jele
net. Fél kilenc tájban halk ko
pogtatás hallatszott az ajtón.
Antónia lépett be lehajtott fejjel
és zavartan, halkan elmotyogta:
- Ne tessék haragudni, elalud
tunk. Haja gondozatlanul, csapzottan terült szét vállán, a sebté
ben magára kapott ruhadarabok
rendetlenül álltak rajta, hol a ci
pője maradt befűzetlen, hol ka
bátja félregombolva, és a gyere
kek elfojtott kuncogása közben
ment szégyenkezve a helyére.
Úgy adódott, hogy egyik nap ha
zafelé menet összetalálkoztam
az édesanyjával. Hirtelen alig is
mertem meg, mert addig sötét
barna haját mézszínű szőkére
változtatta, s kérdésemre több
ször idegesen kapott a homloká
hoz, hogy hátrasimitson egy-egy
előrerakoncátlankodó
tincset.
Hadarva mentegetőzött.
- Tudja, édes tanító néni, késő
éjjelig dolgozom, alig állok a lá
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11. (ú rv .) G á n c s A la d á r, d u . 6 . M u n ta g A n -

Dózsa György út 7 . d e . f é l 9 . ( ú r v . )
UkJi út 24. d e . f é l 1 1 . K e r t é s z
G é z a . Karácsony Sándor u. 31-33. d e . 9 . K é r Í t é s z G é z a . Rákóczi út S7/b. d e . 9 . ( s z l o v á k )

'é l *

dom é.

G á n c s A la d á r,

C s e lo v s z k y F e r e n c , d é li

12. ( m a g y a r , ú r v .)

Thaly Kálmán u. 28. d e . 1 1 .
( ú r v . ) R é d e y P á l . Kőbánya d e . 1 0 . ( ú r v . ) F a b i n y i T a m á s . Vajda Péter u . 3 3 . d e . f é l 1 2 .
( ú r v . ) F a b i n y i T a m á s . Zugló d e . 1 1 . ( ú r v . )
S z a b ó L a j o s . Kerepesi út 69. d e . 8 . S z a b ó
L a j o s . Gyarmat u. 14. d e . f é l 1 0 . S z a b ó L a j o s .
Kassák Lajos u. 22. d e . 1 1 . ( ú r v . ) Z o l t a i G y u 
l a Váci út 129. d e . n e g y e d 1 0 . ( ú r v . ) Z o l t a i
G y u l a Frangepán u. 43. d e . 8 . Z o l t a i G y u l a .
Újpest d e . 1 0 . B l á z y L a j o s . Pesterzsébet d e .
1 0 . P i n t é m é N a g y E r z s é b e t . Sorolcsár-ÚjteIep d e . f é l 9 . P i n t é m é N a g y E r z s é b e t . Pestlő
rinc d e . 1 0 . ( ú r v . ) H a v a s i K á l m á n . Pestlőrinc
S z e m e r e - telep d e . h á r o m n e g y e d 8 . ( ú r v . ) H a 
v a s i K á l m á n . Kispest d e . 1 0 . B o n n y a i S á n 
d o r , d u . f é l 7. B o n n y a i S á n d o r . Kispest W e kerle-telep d e . 8 . B o n n y a i S á n d o r . Pestújhely
d e . 1 0 . B í z i k L á s z l ó . Rákospalota Kistemplom d e . 1 0 . B o l l a Á r p á d . Rákosszentmihály
d e . 1 0 . Mátyásföld d e . 9 . S z a l a y T a m á s . Cinkota d e . f é l 1 1 . S z a l a y T a m á s . Kistarcsa d e .
9 . S o l y m á r P é t e r . Rákoshegy d e . 9. ( ú r v . )
I n o t a y L e h e l . Rákoscsaba d e . 9 . K ó s a L á s z l ó . Rákosliget d e . 1 1 . ( ú r v . ) K ó s a P á l . Rákos
keresztúr d e . f é l 1 1 . ( ú r v . ) I n o t a y L e h e l .
Bécsikapu tér d e . 9 . ( ú r v . ) M a d o c s a i M i k 
K e rté s z G é z a .

Világméretekben növekvő érdeklődés
a vallások iránt

Az LVSZ NSZK-beli bizottságának
ülése

Princeton. A világban növekvő ér
deklődés tapasztalható a vallások
iránt, s visszatérés a hithez. Az ameri
kai közvéleménykutató intézet, a Gal
lup legújabb jelentése szerint a világné
pességnek 1970-ben 72%-át képezték a
vallásos emberek, 1986-ban pedig 79%át,. A tudatosan ateisták száma ez idő
alatt 13-ról 4,4%-ra esett vissza. Jelen
leg 1,6 milliárd keresztyén él Földün
kön, 837 millió mohamedán, 661 millió
hindu, 300 millió buddhista, 457 mil
lióan tartoznak különböző vallások
hoz, 825 millióan nem vallásosak és
213 millióan ateisták. Jól lehet a ke
resztyének alkotják jelenleg a legna
gyobb csoportot, de kilátásaik nem ró
zsásak. Az utóbbi 5 évtizedben a növe
kedési ráta így alakult: keresztyének
47%, buddhisták 63%, hinduisták
117%, mohamedánok 235%. Ennek
egyik fő oka a harmadik világ nem
keresztyén országaiban bekövetkezett
népességrobbanás, (epd-ö)

A Lutheránus Világszövetség Német
Nemzeti Bizottsága, amelyhez az
NSZK-ban lévő tagegyházak tartoz
nak, a Németországi Egyesült Evangé
likus Egyház (VELKD) vezetőségével
együtt október 30-án ülést tartott Han
noverben. Az ülésen dr. Karlheinz Stoll
schleswigi püspök, a bizottság elnöke
vezetésével elsősorban az ökumené
kérdéseivel és az LVSZ-től kapott be
számolókkal foglalkoztak.
Az alkalmon résztvett dr. Gunnar
Stalsett LVSZ-főtitkár is, akinek főtit
kári minőségében ez volt az első hivata
los útja az NSZK-beli tagegyházakhoz.
Előadásában, amelynek címe „Az
evangélikus világközösség útján” volt,
aláhúzta, hogy az egyházak egységének
látható formában is meg kell nyilvánul
nia. Az evangélikus egyházak világmé
retű közösségének elősegítése és erősí
tése az LVSZ egyik legfontosabb célki
tűzése, amely a tagegyházak eszköze a
minél közelebbi egység érdekében. Az
LVSZ a világméretű egyházi közösség
útján.megteszi^ maga jelentős hozzájá
rulását az ökumenikus párbeszédhez,
(lwi - szp)

ló s , d e . fé l 1 1 . ( n é m e t) , d e . 11. ( ú r v .) M a d o 
c s a i M ik ló s , d u . 6 . F o d o m é S z k rin y á r K a ta 

Torockó tér d e . f é l 9 . ( ú r v . ) V e t ő I s t v á n .
Óbuda d e . 1 0 . ( ú r v . ) G ö r ö g T i b o r , d u . S .
s z e r e t e t v e n d é g s é g : K o r e n E m i l . X D . Tartsa y
Vilmos u. 11. d e . 9 . T a k á c s J ó z s e f , d e . 1 1 .
T a k á c s J ó z s e f , d u . f é l 7 . Kőszeghy T a m á s .
Modori u. d e . f e l 1 0 . Pestiiidegkút d e . f é l 1 1 .
K ő s z e g h y T a m á s . Kelenföld d e . 8 . ( ú r v . )
lin .

M is s u r a T ib o r , d e . fél 10. (c s a lá d i) M is s u ra
T ib o r , d e . 11. (ú rv .) B e n c z e Im r e , d u . 6 . M is 

Németvölgyi út 138. d e . 9 . B e n c z e
I m r e . Kelenvölgy d e . 9 . ( ú r v . ) R ő z s e I s t v á n .
Budafok d e . 1 1 . ( ú r v . ) R ő z s e I s t v á n . Csillag
hegy d e . f é l 1 0 . B e n k ő B é l a . Csepel d e . f e l 1 1 .
s u ra T ib o r.

M ező si G y ö rg y .

Horváth Gabriella

íZ & \

d e . 11. (ú rv .) T a k á c s n é K o v á c s h á z i Z e lm a ,

Advent 2. vasárnapján az oltárterítő
színe: lila. A délelőtti istentisztelet igé
je: Rm 15,4-13; az igehirdetés alapigéje:
Lk 17,20-30.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. december
21-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi rádió. Igét hirdet* dr. Nagy Gyu
la, az Északi Égyházkerfilet püspöke.

Ha az ebédlőbe mentünk reg
bamon. Reggel nem tudok lelket
verni magamba. A gyerekek meg gelizni, Antónia rövid időre min
dig eltűnt a csoporttól. Mire fö l
nem kelnek fe l maguktól.
- De hát miért vállal annyit? figyeltem, már nem volt közöt
- Tulajdonképpen én mindig tünk. Egyszer aztán követtem te
délutános vagyok, fordítva, mint kintetemmel és láttam, hogy
a gyerekek. Jobb lenne, ha ők is odamegy a szélső sarokban májszolgató kis elsősökhöz, ott az
délután járnának iskolába.. :
egyik kisfiúhoz lehajol, magya- Ezt nem tudom megígérni.
- Édes tanító néni, beállítjuk rázgat neki, majd puszival elbú
az órát, nem fo g elkésni a Toncsi, csúzik tőle és visszajön. Egyik
de hát elhiheti, én is olyan fáradt szünetben, amikor éppen a napló
vagyok, az egészségemmel is baj beírásával foglalkoztam és elő
van...
készítettem a szemléltetőeszkö
Toncsi a következő napon nem zöket a következő órához, Ton
késett el, de utána megint rendre csi ott sündörgött az asztalnál,
ismétlődtek a csöndes kopogta megmutatta rajzait és látszott
tások az első óra közepe táján. rajta, hogy valamit még mondani
A gyerekek kajánkodtak, gú szeretne. - Szép! - dicsértem meg
nyolódtak vele, ezt nem győztem a rajzot, mely hátizsákos kirán
felőle elhárítani, de négyszem dulókat ábrázolt egy dombolda
közt, a szünetben én is kifejeztem lon. M ajd ragyogó szemmel
neki rosszallásomat a tarthatat megszólalt - Vasárnap m i is me
lan helyzet miatt. De akármit gyünk Tomikáékkal és Tériké
mondtam, kértem, semmi nem nénivel kirándulni a Hűvösvölgy
változott.
be. De az is lehet, hogy a libegöre
Az ősi szügyi gyülekezetben született
Körülbelül másfél hónap múl is felülünk. - Jól van, örülök tán azonban mégiscsak történt mondtam - hétfőn majd elmesé és itt éltek ősei is századokon keresztül.
Édesapjának unokatestvére - Kovács
valami. Eleinte fö l sem figyeltem led, milyen volt. Megsimogattam András a gyülekezet régi gondnoka,
különösebben arra, hogy Toncsi a fejét. Biztos rokonokkal vagy ma 92 éves!
már háromnegyed nyolc előtt az ismerősökkel mennek - gondol
Először, mint egyházfi kezdte szolgá
osztályban van. Körülötte víg tam. M ég meg akartam dicsérni, latát 1951-ben, hűséges munkatársá
csoportosulások a padnál, ő raj hogy mostanában sohase késik, val, Osztrozics Mihállyal - 22 évig
munkálkodtak. 1970-ben szomorú
zol Vagy épp az aznapi verset de élesen megszólalt a csengő és szívvel búcsúzott szeretett lelkipászto
mondja fö l szomszédjának, még Antónia rajzát az asztalomon rától, Fábri Mihálytól. - Egy év múlva
egyszer átolvassa az olvasmányt, hagyva sarkon fordult és a helyé szeretettel köszöntötte a gyülekezet új
lelkészét, aki azóta megismerhette és
vagy kerek gyöngybetűivel vala re futott.
megtapasztalhatta
egyházszeretetét,
kinek az emlékkönyvébe ír. De
Délben a tanári szobában mindenben segítőkész munkatárs szí
napok múlva azt is észrevettem, megállított az első osztályt tanító vét! 1973-ban már presbiter lett, szívhogy a külseje is megváltozott, kolléganőm. Megkérdezte, hogy vel-lélekkel támogatta a csesztvei le
egyszerűen, de tisztán, gondozot tudok-e róla, hogy Vincze Antó ánygyülekezet templomépítő munká
ton öltözött, s ami még feltűnőbb nia az osztályomból Csapiár Ta- ját.
11 éve szólította el az élet és halál
volt, addig zilált, kócos haja si máséknál lakik, aki viszont az ő Ura hűséges hitvesét. Mély gyászában
mára fésülve és két ágba fonva növendéke. Minden reggel együtt együtt és egyek voltunk. Isten Szentlel
tette megjelenését még kedveseb jönnek, de néha elkíséri őket To ke vigasztalta és erősítette szolgáját. bé, kislányosabbá. Egész lénye mi nevelőanyja is, mivel a kisfiú 1979-ben gyülekezetünk egyhangúlag
választotta meg felügyelőjének. O alá
kiegyensúlyozott, vidám, nyu is félig-meddig örökbefogadott zatos szívvel fogadta el újabb tisztségét
godt lett, s veszekedni se lehetett gyerek. Nagyon gondosan neveli és Istentől kapott talentumaival to
hallani. - Végre! - nyugtáztam őt, de állítólag Tomi unokanővé vább végzi szolgálatát nemcsak vasár
magamban megkönnyebbülten, re is nála van. Egyszobás lakás nap, de hétköznapokban is. Hosszú
mert tapasztalatomban ritkán ban, szűkösen laknak a kertvá éveken keresztül szakértelemmel javítja
a régi toronyórát és a villamosított ha
találkoztam efféle kedvező fo r  rosi részben, s az asszony varrás- rangok szolgálatára őrködik. - Nem
dulatokkal, a gondok, nehézsé sat, bedolgozással tartja el a gye csak a gyülekezetben, de munkahelyén
gek rendszerint inkább újrater rekeket. Kérdésemre, hogy ke is - a Madách tsz-ben lelkiismeretes
melődnek vagy súlyosbodtak az rültek ismeretségbe Antóniával, munkás. - Örömmel gondol szenvedő
betegekre, amikor mint önkéntes vér-'
érintett családokban, mintsem kolléganőm elmondta; az iskolá adó segít.
hogy megoldódtak volna. Épp ból hazafelé menet barátkoztak
A Nógrádi Egyházmegye is értékelte
ezért most Antónia anyjára össze, Toncsi istápolta, kisérget- testvérünk munkáját, amikor 10 évvel
örömmel elegyedett tisztelettel te a kicsit és körülbelül két- ezelőtt megyei presbiternek választot
ta. Ma 56 éves, erős egyéniség nemcsak
gondoltam. A k i ilyen szép példát három hete ö is ott lakik náluk. testben, de lélekben is, igazi munka
mutatott a jobb belátásra tért Szabó Teréziának hívják az asz- társ, buzgó igehallgató. - Az örök sze
szülő szerepében, nyilván egy kis szonyt (ö tehát a Tériké néni) és retet Forrásából, Jézusból él és adja
akaraterővel rendelkezik gyer kijegyeztem a címét is az elsősök tovább szeretetét, szolgálatát gyüleke
zetünkben és községünkben. - Isten
meke jólfölism ert és előtérbe he naplójából.
áldja meg életét idős édesanyjával
lyezett érdekében...
(Folytatása a kővetkező számban) együtt!

Kovács Pál

Lutheránus és katolikus püspökök
I. közös tanácskozása
Hannover. Okt. 6-án került sor az
első ilyen találkozóra a VELKD és a
Német Püspökkari Konferencia tagjai
között. A találkozót evangélikus rész
ről K. Stoll, katolikus részről P-W.
Scheele püspök vezette, témáját pedig
annak a dokumentumnak a kiértékelé
se képezte, amit 1984-ben mindkét egy
ház megbízásából tettek közzé „Egyhá
zi közösség az Igében és a szentségek
ben” címmel. Célul tűzték egy új közös
munkacsoport létrehozását, melynek
az egyházi közösség kérdését kell so
koldalúan kimunkálnia, (epd-ö)

Osztrák diákóniai
konferencia
Az Ausztriai Evangélikus Egyház
Diakóniai Szervezete november 21-23.
között tartotta Gallneukirchenben idei’
konferenciáját a betegek lelkigondozá
sáról. Az alkalmon egyházunk képvise
letében Blázy Lajos, a Diakóniai Osz
tály ügyvivő-lelkésze és Missura Tiborné, az Üllői úti szeretetotthon vezetője
vett részt.

HAZAI ESEMÉNYEK
Budavár
December 14-én,
vasárnap du. 6 órakor
egyházzenei áhítatot tartunk,
karácsonyi muzsikával.
Közreműködik

Peskó György

orgonamúv,ésjZh
és Benczúr Erzsébet
énekművész.

Az Evangélikus Országos Múzeum
a Pesti Egyház jövőre esedékes 200
éves jubileuma alkalmából kéri azokat
az Olvasókat, akik 19-20. századi ar
chív felvételekkel rendelkeznek (gyüle
kezeti élet, iskolaügy, szeretetmunka,
személyek, portrék stb.), küldjék vagy
hozzák be a publikációra vagy kiállí
tásra alkalmasnak vélt (Deák téri) do
kumentumokat múzeumunkba. Nyitva
- hétfő kivételével - naponta 10-18 óra
között. Cím: 1052 Budapest, Deák
tér 4.
D u n a h a ra s z ti

Templomszentelésének negyedik év
fordulóját ünnepelte a nagy kiterjedésű
szórványgyülekezet november 9-én.
Igét hirdetett Keveházi László esperes.
Az ünnepi alkalmon új presbiterek ik
tatására is - Nepp Ferencné, Versánszky Lászlóné, Gillich Miklós, Schuckert
János - sor került.
Somlószőlös
November 16-án Kovács Imre III.
évf. teológus végzett szupplikációs
szolgálatot Somlószőlősön és Somlóvecsén. A gyülekezetek 10 739,- Ft-ot
adományoztak a lelkészképzés támo
gatására.

SAJTÓOSZTÁLYUNK ajánlata
Családi Biblia (Károli-forditás) 150,- Ft
Zseb-Biblia (Károli-forditás)
• 135,- Ft
Biblia (Károli-forditás)
105,-Ft
Biblia (új fordítás)
220,-Ft
Dr. Cserháti Sándor A Galáciabeliekhez Írott levél
222,-Ft
Balikó Zoltán: Az Efezusi levél 210,- Ft
Balikó Zoltán-dr. Cserháti Sán
dor A megrepedt nádat
nem töri el...
3 5 ,-Ft
Rédey Pál: Miért reszketnek
a csillagok?
83,-Ft
Evangélikus Korálkönyv
142,-Ft
Tanulmányok a lutheri refor
máció történetéből (összeál
lította: dr. Fabiny Tibor)
295,- Ft
Dr. Próhle Károly: Luther négy
hitvallása
70,- Ft
Kutas Kálmán: Egy emberélet
(verseskötet)
106,-Ft
Gáncs Aladár Az ötödik evan
gélista?
110,-Ft
Sztehlo Gábor Isten kezében
(Z kiadás)
85,- Ft
Egyházunk diakóniai szolgála
ta'
15,-Ft
Az evangélikus egyház útja
a szocializmusban
80,-Ft
Hanem hogy ő szolgáljon
140,- Ft
Kisméretű, borítékba helyezhe
tő emléklapok (keresztelési,
konfirmációi, esketési)
3,- Ft
Karácsonyi üdvözlőlapok
5,- Ft

Ajka
• 1986. november 16-án dr. Karner
Ágoston főtitkár meglátogatta a gyüle
kezetét. Ebből az alkalomból Ajkán és
Nemeshany szórványban igehirdetési
szolgálatot végzett.
Adomány '
Bogdán József, a somlószölősi gyüle
kezet felügyelője az új teológiai akadé
mia építésére 1000 Ft-ot adományo
zott.
Házasság
Győri Pál és Czobori Mária az ős
agárdi templomban október 25-én há
zasságot kötöttek. Az esketést a vőle
gény édesapja és testvérbátyja végez
ték.

A p r ó h ir d e té s

Templomtornyok, tetők korrózióvé
delme, karbantartása, javítása, VIL
LÁMVÉDELEM bemérése, tervezése,
kivitelezése, szükség szerint ÁLLVÁ
NYOZÁS NÉLKÜL ipari alpinista
technológia alkalmazásával. Terraservice Budapest 1021 Bognár u. 3. tel.:
342-628.
Magánrendelésemet szabadság után
folytatom: Evolite, magnetoterápiás
kezelés. Lábszárfekély, nehezen gyó
gyuló sebek, reumás betegségek gyó
gyítása: Dr. Bucz, T.: 685-618II., Szép
völgyi út 126. H, Sz, P: 17—19h-ig.
Madeira hímzéssel batiszt függönyt,
asztalterítőt vásárolnék.
Tel.:461-341.

Evangélikus
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Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
ás kiadó: LEHEL LÁSZLÓ
Szerkesztőság és kiadóhivatal
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Kiadóhivatalában, továbbá bármely
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a hlrlapkézbesltöknél, a Posta
hírlapüzleteiben és a Hlrlapelófizetési
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EGYSEG ÉS M EGÚJULÁS
(Folytatás az 1. oldalról)
utolsósorban - szellemi értékeink,
a nemzeti kultúra őrzését és gazda
gítását magyar reformátoraink,
Sylvester János, Bornemisza Péter,
Berzsenyi Dániel és más evangéli
kus nagyjaink nyomában; a szép és
igaz magyar szó szeretetét, magyar
nemzeti kultúránk ápolását, aho
gyan ez a kettő - az egyház és né
pünk szolgálata - mindig együtt
járt legjobb egyházi hagyomá
nyainkban.
Jelenti általában az erkölcsi érté
kek őrzését, védelmét és gazdagítá
sát, az Isten akarata szerint teljes
humanitás, igaz emberség ápolását
gyermekeink, fiataljaink, felnőtt
gyülekezeti tagjaink között és
egész népünk közösségében.
Társadalmi diakóniánk - evan
gélikus hitünk szociális dimenziója
- egyházunk szolgálatának elen
gedhetetlen része.
Egységben
társadalmunkkal:
dialógus és közös cselekvés hívők és
nem hívők között
Ezt a széles körű diakóniát egész
népünk, társadalmunk egységében
kívánjuk végezni. Egyfelől a hívők
és nem-hívők közötti sokszintű,
egymás meggyőződését tisztelet
ben tartó dialógusban, amelynek
protestánsok és marxisták között
hazánkban már gazdag múltja és
eredményei vannak. Másfelől a
más-más, hitbeli és világnézeti,
alapokról induló, de közös etikai
célú cselekvésben.
Egyház és állam
Egyházunk ige- és szeretetszol
gálatának külső kereteit a Magyar

Népköztársaság alkotmánya, az
1948-ban megkötött Egyezmény és
húszéves Egyházi Törvényköny
vünk (1966) biztosítják. Ezeken az
alapokon az állam és az egyházak,
egyházunk viszonya hazánkban
nemcsak jó és rendezett, hanem
sok új területen gazdagodott is az
elmúlt években.
Hadd utaljak itt csupán egyházi
szolgálataink zavartalan végzésé
re, gyermek- és ifjúsági munkánk
ra, országos ifjúsági konferen
ciáinkra, a budapesti evangélikus
világgyűlés megrendezésére, kül
ügyi egyházi kapcsolataink állan
dó bővülésére, az egyháznak jutta
tott anyagi segítség sokféle formá
jára és - nem utolsósorban - a
vallásos emberek és az egyházak giánk lényegét. Az őszinte és segítő
társadalmi szolgálata növekvő szándékú kritikai dialógus iránt
megbecsülésére.
egyházunk teológiai alapjai felől
őszintén köszönjük államunk, nyitottaknak kell lennünk. De en
kormányzatunk
sokféleképpen nek a Jézussal és egymással való
megnyilvánuló megbecsülését, jó egység megőrzése szolgálatunk
akaratát és segítségnyújtását is alapvető feltétele („hogy elhiggye
egyházunk, gyülekezeteink iránt. a. világ, hogy Te küldtél engem”:
Ez csak erősíti hitből fakadó fele Jézus főpapi imádsága követőiért
lősségünket, szeretetünket egész Jn 17,20 kk).
népünk, társadalmunk anyagi,
szellemi és erkölcsi előmeneteléért,
A püspöki jelentés közlését különösen a mai nehezebb gazda Egység és megújulás útján egyhá
sági helyzetben és nemzetközi fe zunkban címen - következő szá
szültségek idején. És nem enged munkban folytatjuk.
jük, hogy ezt a legutóbbi évtizedek
során kialakult, gyümölcsöző, ren
dezett jó viszonyt egyház és állam
között itthonról vagy külföldről
bárki megzavarni próbálja. Ilyen
kísérletekben nem volt hiány, és
sajnos, számolnunk kell velük ez
után is. De nagyon jól tudjuk, mi
lyen sokat kockáztatnánk, ha ilyen
Az emberiség évtizedek óta
zavarási kísérleteknek utat enged
egy ú|, elképzelhetetlen követ
nénk.

Magyarországi
Evangélikus
Egyházunk életének és szolgálatá
nak alapja Jézus Krisztus és Isten
teljes igéje, törvénye és evangéliu
ma, a Szentírásban, hitvallásaink
tanúságtétele szerint.
Ezért újból megerősítjük Egyhá
zi Törvénykönyvünk Nyilatkoza
tát: „A Magyarországi Evangéli
kus Egyház Isten igéjét tekinti hite,
tanítása és szolgálata forrásának
és mértékének, és ennek alapján az
Úr Jézus Krisztustól kapott fel
adatának vallja az ige hirdetését és
a szeretet munkáját hazánk népe és
az emberiség javára”.
Istennek csak úgy szolgálhatunk
igazán egyházban és világban, ha
az ige, az evangélium hirdetését és
a szeretet jó cselekedeteit semmi
körülmények közt sem szakítjuk
szét. Aki ezt a kettőt egymással
szembeállítani vagy egymástól el
szakítani próbálja, sem a Szent-

( ------------- '---------------------Túrmezei Erzsébet

Krisztusra
várunk
Nem"tudjuk, mi jön: titok
a holnap.
Némák a titkok. Nem
válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem
láthat...
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.

írást, sem a reformáció lutheri teo
lógiáját nem követi igazán!
A „szeretetben munkálkodó hit”
(Gál 5,6) belső egysége magyar
evangélikus teológiai gondolkodá
sunknak a legutóbbi évtizedek so
rán - elsősorban Káldy Zoltán
püspök teológia?'ázölgdláfa nyo
mán - kialakult és közösen vallott,
fő teológiai irányvonala. Ez az
úgynevezett „diakóniai teológia”
szíve és lényege. Ettől nem távo
lodhatunk el, ha Jézus igéje és a
reformáció igazsága szerint aka
runk szolgálni a mai világban.
Vannak természetesen, akik a
teológiai egységet összetévesztik az
egyformasággal. Hitbeli-teológiai
egységünk nem egyformaságot je
lent. Állandóan szükségünk van
rá, hogy újra meg újra megvizsgál
juk: jól értjük-e és teljesen, minden
irányban jól alkalmazzuk-e a „sze
retet által munkálkodó hit” bibliai
alaprincígiumát, diakóniai teoló

A reformáció alapvető program
jához tartozott az iskolák létesítése
is. Magyarországon - a wittenbergi
példa nyomán és annak oktatási
rendszerét átvéve - jöttek létre Pá
pán, Sárváron, Sárospatakon, Deb
recenben, Kolozsvárott és másutt
ilyen iskolák.
A sárvári vár gazdag főura, Nádasdy Tamás, 1534-ben hívta meg
Sárvárra tanítónak Sylvester Já
nost. Hamarosan megkezdődött itt
egy új iskola építése. Melanchthon

kezményekkel járó nukleáris
háború szakadéké peremén él.
A legutóbbi évek hideghá
borús feszültségei után fölcslllant a remény: létrejött a genfi,
majd a reykjavlkl csúcstalál
kozó. Mindkettőt az egyházak
és a hívók Imádságai kísérték
világszerte. Gorbacsov főtit
kár javaslatait az atomfegyve
reknek 2000-lg történő teljes
leszerelésére, az atomfegy
ver-kísérletek teljes és végle
ges betiltására és egy új, vi
lágméretű kölcsönös bizton
sági rendszer kialakítására az
Egyházak Világtanácsa, a Lu
theránus Világszövetség és a
Keresztyén Békekonferencia
sok egyházzal együtt örömmel
. köszöntötte és támogatásáról
biztosította.
.Az észak-amerikai ragasz
kodás az űrfegyverkezéshez
azonban újabb súlyos akadály
- azt reméljük, talán az utolsó
komoly akadály - a világka
tasztrófa elhárításában.

A Szentírás többféle képpel, ha
sonlattal, kifejezéssel beszél arról
a kapcsolatról, amely Jézus Krisz
tus és egyháza között van. Hason
lítja a Pásztor és nyáj viszonyához
(Jn 10,11-30), de más helyen há
zastársakhoz is (Ef 5,22-32); me
gint másutt azt olvassuk, hogy az
egyház olyan mint az épülő ház,
amelynek szegletköve Jézus Krisz
tus (Ef'2,20-22; lPt 2,4-8). Ezen
felül Pál apostol még úgy is beszél
az egyházról, hogy az Krisztus tes
te. (Ef 1,23; 1 Kor 12,12-17) Erre
az utolsónak említett kijelentésre
figyelünk most: mit is jelent az,
hogy a gyülekezet és az egész egy
ház Krisztus teste?
Mindenekelőtt azt kell elmon
danunk, hogy ez a kijelentés nem
egyszerűen hasonlat vagy kép. Az
egyház valóban Krisztus teste,
Krisztus és a benne hívők eleven
és valódi életközösségben vannak.
Ez az életközösség a keresztség és
az úrvacsora által születik és tarta-

A Magyarországi Evangéli
kus Egyház - együtt a többi
magyar egyházzal - a saját
eszközeivel fáradozik az em
beriség békés jövőjéért: Ige
hirdetéssel, Imádsággal, a jó
szó meggyőző erejével, a köz
vélemény formálásával és a
békés tárgyalások támogatá
sával. Örömmel köszönti és
támogatja Gorbacsov főtitkár
Javaslatait. Azt reméli, hogy a
népek - köztük az amerikai
nép - felelősségérzete végü^
Is meg fogja akadályozni, a
fegyverkezési verseny újabb,
végzetes kiterjesztését a vi
lágűrre.
Felhívjuk és kérjük lelké
szeinket és híveinket, hogy a
maguk helyén imádságaikkal,
jó szóval és felelős cselekvés
sel vegyenek részt népünk és
a világ népei közös erőfeszíté
sében a teremtett világ, nem
zedékünk és utódaink békés
jövőjéért! „Boldogok, akik bé
két teremtenek, mert ők Isten
fialnak neveztetnek” (Máté
evangéliuma 5,9).

tik életben. „Hiúén egy Lélek ál goknak is szükséges a test: egyi
tal mi is mindnyájan egy testté ke- kük sem lehet meg nélküle, a többi
reszteltettünk.” (lKor 12,13) „Az tag, a test egésze nélkül (mostaná
áldás pohara, amelyet megáldunk, ban többször hallottunk baleset
nem a Krisztus vérével való kö ben elvesztett Karok visszavágá
zösségünk? A kenyér, amelyet sáról, tudjuk, ha ez nem történik
megtörünk, nem a Krisztus testé meg gyorsan, elhal a testről lesza
vel való közösségünk? Mert amint kadt végtag).
így van ez a gyülekezettel is.
egy a kényér, egy test vagyunk so
kan, akik az egy kenyérből része Tagjai különbözőek a kegyelmi
sedünk.” (1 Kor 10,16-17) S ebben ajándékok, képességeik és felada
a kijelentésben benne van az egy taik szerint is. De csak tagjainak
ház létének dinamizmusa. Nagyon ebben a sokféleségében lehet a
szépen mondta azt valaki, hogy gyülekezet az, ami, s amivé lennie
nem azt kell mondani az egyház kell. Ha egy is hiányzik, lényeges
ról, hogy van, létezik, hanem azt, hiányzik (mint ahogy a Pásztor
hogy az egyház történik. Minden nak a századik bárány is drága és
hasonlat, kép, de a Krisztus-test fontos!). De a'gyülekezet egyes
ről való bizonyságtétel is egy-egy tagjai is rá vannak utalva az egész
Krisztus-hitvallás. Túlmutat em gyülekezetre, a testvérek közössé
bereken, szervezeteken, kereteken, gére, lehetetlen a „lelki önellátás”.
dolgokon, és a jelenvaló, munkál Hányán áltatják magukat azzal,
kodó Jézus Krisztusra mutat (a hogy otthoni csendességükben
tudós teológusok így mondják: megélik és kiélik hitüket. Aki nem
Christus praesens). 0 az, aki egy gyakorolja tag-voltát a gyülekezet
házat teremt Szentlelke által, aki közösségében, az ilyen értelemben
„konstruálja”, létrehozza az egy halálra is ítéli magát.
2.
Mivel a test minden egyes tag
házat; s az egyház lényege 0
maga!
ja az egész élő szervezet (organiz
Biztatnunk kell mindenkit, mus!) és a többi tag számára is nél
hogy éljen minél gyakrabban és külözhetetlen, nincs köztük érték
igazán az úrvacsorával, hogy ré telen, kicsiny, megvetendő. Éppen
szese lehessen annak a titoknak, a leggyengébbet, a legdrágábbat,
amelyről így szól a Szentírás: a és a tisztességteleneket takarjuk
gyülekezet Krisztus teste. Említet ruházatunkkal legjobban (lK or
tük már, hogy ez nagyrészt arra 12,22-23). A gyülekezetre nézve,
épül, ami az úrvacsorában törté az egyházra nézve ez azt jelenti:
nik, ahol Krisztus testét és vérét nem vetheti meg a gyengébb tag
kapjuk. De miközben minden más jait, erőtlenebb testvéreit, akik ta
ételt, amely testünk táplálására lán csak egy tálentumosok. őket
szükséges, mi termelünk meg, mi különösen is nagy szeretettel kell
állítunk elő, az úrvacsorában ez vállalni és körülvenni. Igen, körül
megfordítva van: minket „állít venni, vagyis nem egyszerűen a
elő” ez a táplálék. Más ételek be lelkészi feladatok közé sorolni, a
épülnek szervezetünkbe, és annak gyengék, kiszakadóban lévők viszépítőanyagaivá és energiává lesz szavezetését. Körülvenni valakit
nek, ez a táplálék a vele élőket szeretettel csak többen tudnak.
3.
A sok tag egysége sorsközös
változtatja a gyülekezet építőkö
ség is. - Ha egy beteg, szenved az
veivé, a Krisztus-test tagjaivá.
Eddig arról szóltunk, hogy so egész ember a fájdalomtól; s for
kan egy test tagjai vagyunk, most dítva is igaz: az egész ember jól
arra figyelünk, mi a tagoknak egy érzi magát, ha egy tagján segítet
máshoz való kapcsolata a Fő ural tek. így kell lennie a gyülekezet
ma alatt. Ezeknek a gondolatok ben is. Osztozni egymás örömében
nak a megfogalmazásához az em és bánatában, csodálatos szolgálat
beri test rendjének és működési és erőforrás. Vajon, mi így ölel
szabályainak megfigyelése is segít jük-e át egymást hordozó szeretet
het. így is olvassuk el lKor 12-t! tel, őszinte együttörüléssel?
Igen, mindezt jelenti és mindezt
1. A tagok sokfélesége nem ve
szély a Gyülekezet egységére nézve, jelentenie kellene életünkben an
sokkal inkább megalapozza azt! - nak, hogy Krisztus testének tagjai
Egy csupa egyforma tagból álló vagyunk.
„Ő fejünk, mi néki teste,
képződmény sohasem lehetne egy
ő a fény, mi színei;
valóságos, életképes testté. A test
Mi a hívek, ő a Mester,
nek, hogy jól végezhesse munká
ő miénk, övéi mi!”
ját, jól gyakorolja funkcióit, sok
(266. ének)
féle tagra van szüksége. De a ta
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- Ünnepi m egem lékezés a sárvári evangélikus fő isk o la 450 évvel ezelőtt történt
m egnyitásáról Fülöp, a wittenbergi egyetem híres
professzora, 1537-ben terjedelmes
levelet írt a sárvári vár urának. Ez
gazdag forrásul szolgál az ottani
helyzetről. „Hallom, hogy nagy
költséggel iskolát állítottál és a leg
nemesebb tudományok tanulását
szorgalmazod. Buzgalmad
ezekben az időkben, amikor a há
ború csapásai miatt a tudomány a

Nem tudjuk, mi jön: titok
a holnap.
Némák a titkok. Nem
válaszolnak.
De a ma int, hogy híven
szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha
észrevétlen,
munkában leljen, ne resten,
tétlen!
Testvérek terhét vállalja
vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
\ __________________________

Egy test tagjai vagyunk

A Magyarországi Evangélikus
Egyház Országos Közgyűlésének
Nyilatkozata

AZ E G Y S É G É S M E G Ú JU L Á S Ú T JÁ N EG Y H Á ZU N K B A N
Egyházi életünk fundamentuma

I tt z é s J á n o s :

A sárvári iskola emléktáblájának megkoszorúzása az ünnepi istentisztelet és
közgyűlés után

szomszédos országokban elenyé
szik, még nagyobb dicséretet érde
mel. Mert az utókorra tekintesz ...
Remélem, hogy Isten segíteni fog
igyekezetedben, különösen ha
azon leszel, hogy az egyházakat
tisztőbb szellemben tanítsák”. Az
új evangélikus iskola (főiskola)
1546-ban kezdte meg működését.
Itt Sárváron íródott az a másik
történelmi dokumentum is, melyet
Sylvester János írt fiának: „Újhold
kor született kicsiny fiamnak /
Nyújtom most ez új s szerény írá
som, / ő forgassa s azok; kik új
tudásra / Szomjaznak, ha az új idő
köszönt be. / így óhajtja urunk, ki
iskolánkat / Építtette nekünk emitt
újonnan”. Valóban új idők és tisz
tább szellemben történő tanítás kö
szöntöttek be a reformációval ha
zánk és népünk történelmében! En
nek egyik gyújtópontja volt Sárvár
városa, amelynek joggal ajándé
kozták a „magyar Wittenberg” ne
vet. Valóban sok hasonlóságot le
het kimutatni közöttük! Itt dolgo
zott a „magyar Luther”, Dévai Bíró
Mátyás. Itt jelent meg 1541-ben
hazánkban az.első. magyar nyelvű,
könyv nyomtatásban: a Sylvesterfordította Újtestamentum. Ezt hasz
nálta a környék evangélikussága,
megjelenése után még száz évvel is.

Ebből a főiskolából, kikerült diá
kok - görögöt és hébert is tanítot
tHLCKtfHT
1
tak itt - előbb tanítók, majd később
lelkészek lehettek. Ez az iskola az j TARSS LHOSSKI1ÉÉS
1500-as évek végétől gimnáziummá
Elsőnek a püspök köszöntötte a
lett, mert közben Csepregen nyitot
tak főiskolát. A sárvári diákok kö gyülekezetét, utalva az akkor itt élt
zül kerültek ki olyan kiemelkedő reformátorok élő reménységére: a
egyéniségek, mint Méliusz Péter, magyar egyház, á tudomány és
Debrecen püspöke, vagy Borne kultúra felvirágzásáért háborús
missza Péter, Duna melléki evangé időben is készek voltak a cselek
vésre. Erős János, a városi tanács
likus püspök.
Dr. Nagy Gyula egyházkerüle elnökhelyettese, arról beszélt, ho
tünk püspöke, október 26-án tar gyan lehet a múlt példa a mai em
tott ünnepi megemlékező igehirde ber számára. Közös összefogásra
tésében a ma élő gyülekezethez van szükség, az egész emberiséget
szólt a 450 év előtti sárvári refor fenyegető súlyos veszedelmek kö
mációra emlékezve, hálaadással. zött. Bánfi Béla nagygeresdi lelkész
Jézus példázatai hangzottak, ame a városkörnyéki gyülekezetek kö
lyek a sóról, a világosságról, és a szöntését adta át.
A közgyűlés befejezéséül az
hegyen épített városról szólnak.
Ezek a képek fontos üzeneteket egész gyülekezet az egykori iskola
hordoznak. A réformátori tanítás emléktáblájához vonult át. Ez a
alapja a hit, a Krisztus-hit; de en felirat szerepel itt: „Az 1535. évben
nek látható, jó cselekedeteket kell kőből épített első sárvári iskola
teremnie hálából, itt e világban, alapításinak 450. évfordulója em
így ne a magunk dicsőségére, ha lékére - a város lakossága. A püs
pök a Magyarországi Evangélikus
nem Isten dicsőségére éljünk!
Az istentisztelethez kapcsolódó Egyház nevében, e sorok írója peközgyűlésen Solymár. Gábor helyi .diga helyi gyülekezet nevében ie lelkész ismertette a 450 évvel ez lyezett el koszorút, emlékezve a
előtt alapított sárvári főiskola je hazai reformáció kezdetére.
lentőségét, valamint a most 150
Solymár Gábor
éves templom történetét.
é
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GYERMEKEKNEK

Válaszolunk gyermekeknek
- A templomot azért nevezik Isten
házának, mert Isten ott lakik?

niük, mert magatartásukkal zavar
hatják a többieket, főleg az imád
ságban.
- Akik templomba járnak, azok

Félreérthető ez a gyakran^használt kifejezés, hogy „a templom
Isten háza". Salamon király már jobbak, mint a többi ember?
Hogy jobbak-e vagy sem, azt
évezredekkel ezelőtt azt mondta,
hogy Istent még az egek egei sem egyértefműen, nagy általánosság
fogadhatják be, nemhogy egy ban nem lehet megmondani. Elő
épület, melyet ember készít. Helye fordulhat, hogy emberek néha el
sebb tehát a templomot az Ige haj mennek a templomba, de az életük
lékának és az imádság házának ugyanakkor nem változik semmit,
mondani. Igaz, hogy mindenütt le ugyanolyanok maradnak. A leg
het Isten Igéjét hirdetni és minde több ember viszont, aki hűsége
nütt lehet imádkozni, de a temp sen, rendszeresen eljár a templom
lom mégis kiváltképpen alkalma ba, Isten igéjét hallgatja és befo
sabb minden másnál arra, hogy gadja, imádkozik és énekel, idővel
minket igehallgatásban és imád megváltozik, jobb lesz, mint koráb
ban volt. - Egyébként pedig ami a
ságban megerősítsen.
- Miért van egyes templomok tor jóságot illeti, senkinek nem szabad
magát másokhoz hasonlítani, mert
nyán bádogból készült kakas?
Jó megfigyelő vagy, nyilván nem hogy kinek mi van a szívében, azt
mindenkinek tűnik ez fel. Néhány C 9ak Isten látja. Mindenkinek sa
templom tornyán valóban nem ke játmagának kell törekednie arra,
reszt van, hanem bádogból ké hogy őmaga jobb legyen. Jobb,
szült kakas vagy pedig csillag. mint amilyen tegnap vagy tegnap
A csillag arra emlékeztet, hogy a előtt volt.
napkeleti bölcseket csillagfény ve - Szabad-e a templomban nevet
zette el Jézus Krisztus bölcsőjéhez. ni?
A templomban nevetni vagy ne-,
A kakas pedig Péter apostol Krisz
tus-tagadására emlékeztet, figyel vetgélni nem szokás. A templom az
meztet, hogy mindig ébernek kell imádság háza s aki Istennel beszél
lenni, nehogy úgy járjunk, mint Pé vagy Isten igéjére figyel, annak a
komolyságát külsőleg is ki kell fe
ter apostol.
- Nálunk miért nincs mindig nyitva jeznie. A templomban életünk leg
szentebb kérdéseiről van szó, nem
a templom?
Ez a kérdés úgy látszik, .minden helyénvaló a nevetés vagy nevetnemzedék életében előkerül. Kö gélés. - Nevetni nem, de lélekben
rülbelül 50 éve országos méretű örülni és örvendezni szabad. Pál
vita volt erről egyházunkban. Min apostol sürgétte is: „örüljetek az
dig voltak, akik szerették volna, Úrban, mindenkor örüljetek’’. Az
hogy a templomok nálunk is állan örvendezés és a nevetés soha nem
dóan nyitva lennének. Tény, hogy ugyanaz. Var\, aki nevet, de nem
sok áldása lenne ennek, ha ná örül. Nevetni tud, de igazán örülni
lunk is bármikor bárki bemehetne nem.
a templomba imádkozni. De a - Nekünk miért nem kell templom
templomok értékeinek védelmét a vagy feszület előtt keresztet vetni?
mi gyülekezeteink nem tudnák
Templom és feszület vagyis a
megoldani. Egyébként vasárnap kereszt előtt a keresztvetés a tiszte
nyitva vannak templomaink, s már letadás és szeretet megnyilvánulá
az is nagy áldás lenne, ha ezt a sának egyik szép formája. Hang
„nyitvatartási időt" minél többen súlyoznunk kell, hogy ez a szokás
megbecsülnék.
a szeretetnek és tiszteletnek csak
- Igaz-e, hogy nekünk nem sza egyik megnyilvánulása. Az Isten
bad katolikus templomba bemen nek tetsző élet, az Isten Igéjének és
ni?
a templomnak a megbecsülése és
Ilyen tilalom nincs, sem a mi ré az egymás iránti szeretet minden
szünkről, sem a katolikusok részé keresztvetésnél fontosabb és töb
ről. Csupán arról lehet szó, hogy bet ér. Ha valaki keresztet vet, be
amikor katolikus templomban Is csüljük és tiszteljük ezért. De tud
tentisztelet, vagyis mise van, akkor junk róla, hogy nem ez az egyetlen,
olyanoknak, akik a szertartást amivel Krisztus iránti szeretetét va
nem ismerik, nem célszerű bemen laki kifejezheti.
Győr Sándor
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Ö A Z , A K I JÖ N !
A tanú áll előttünk ebben az igében, aki az eljövendő
Krisztus dicsőségéről tanúskodik. „Te vagy a Messiás?” kérdezik tőle sokan. De ő elutasítja ezt. Tudja, hogy Isten
bízta' meg őt feladattal, de neki csak egyetlen megbízatása
van. ő a kiáltó szó, a hang a pusztában, csak ennyit kell
kiáltania: Ő az! ő az, aki megérdemli, amit nekem akartok
tulajdonítani, ő az, aki magasan fölöttem áll, még arra sem
vagyok méltó, hogy rabszolgája legyek. Ő az, akinek a keresztsége egészen mást fog elvégezni, mint az enyém. Én vízzel
keresztelek, az én keresztségem a megtisztulás fürdője. Erre
szükség is van, mert eljön az, aki Szentlélekkel keresztel. 0 az,
aki az erőt adja az új élethez, ő az, aki eljön.
Ő az, akinek a kezében van az ítélet. „Ha Isten igazságos,
meg kell jutalmaznia a jókat és meg kell büntetnie a gonoszo
kat. Hova jutnánk különben?”-Érdekes, hogy ilyen gondola
tok főleg azok fejében fordulnak meg, akik magukkal meg
vannak elégedve, akik magukat hívőnek tartják. És ha éppen
ez a legnagyobb bűnünk? Semmivel sem vagyunk jobbak ezért
másoknál. Keresztelő Jánosnak pont ilyen emberekkel volt
dolga. És megmondta nekik, hogy meg kell térniük, ha meg
akarnak állni Isten eljövendő ítéletében.
Most még nem késő. De az esztendő vége felé közeledve
gondoljunk arra, hogy egyszer lejár az időnk. Hogyan állunk
meg Isten ítélőszéke előtt? Ma még az ítélet fenyegetésében is
ott van a kegyelem lehetősége. Annak a lehetősége, hogy
átgondoljuk életünket, megtérjünk hozzá. Mert Isten nem
akarja a bűnös halálát. Azt akaija, hogy megtérjünk és éljünk.
Ezért küldte el Fiát, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztelt.
A víz csak a felszínt érinti, a tűz azonban mindent átjár.
A tűz mindent megsemmisít, aminek el kell pusztulnia ahhoz,
hogy az új ember, az Istennek szentelt élet megszülethessen.
A tűz az ítéletnek a képe, de annak a kegyelemteljes ítéletnek,
amely megtisztít és edz, mint az aranyműves tüze. A mi éle
tünkből is el kell égnie mindannak, ami Istentől elválaszt.
A mi életünknek is tisztulnia, újulnia kell naponként a Szent
lélek tüze által. A tűz egyszerre ítélet és kegyelem az életünk
ben.
De Keresztelő János az utolsó ítéletről, az olthatatlan tűz
ről is beszél. ítélet vár azokra, kik ellenállnak az éltető, meg
szentelő tűznek, a Szentlélek munkájának. Bizonyára sokkal
inkább késiek lennénk arra, hogy átgondoljuk dolgainkat,
sokkal inkább igyekeznénk „rendet tenni” az életünkben, ha
komolyan vennénk ezt. Ha többször gondolnánk arra, hogy
a nagy szétválasztás, az ítélet küszöbön áll.
Jánosnak nem fáj az, hogy ő csak kiáltó szó, csak hang a
pusztában. Neki csak az a fontos, hogy üzenetét meghallják,
hogy embereket nyerjen meg Krisztusnak, olyanokat, akik
szívükben helyet adnak az eljövendőnek. Nekünk pedig csak
az a fontos, hogy megértsük: János üzenete a messzi távolból
nekünk szól. Hogy felismerjük: Ő az, Jézus az, aki karácsony
kor újból hozzánk akar jönni.
Nagyné Ferenczy Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk Istenünk! Többnyire meg vagyunk elégedve saját magunkkal.
A nagy bűnöktől mentesnek tartjuk magunkat és ez megnyugtat ben
nünket. Köszönjük a figyelmeztetést, hogy nekünk is meg kell térnünk,
ítélet vár ránk. Az ítélet bizonyossága által indíts arra, hogy magunkba
szálljunk, mások dolgát pedig taníts bizalommal reáa hagynunk! Éle
tünket tisztítsd meg, újítsd meg Szentlelked-füzével. Ámen.

BESZÉLGESSÜNK

A megbocsátásról
IG É K
Lásd meg szegénységemet és
gyötrelmemet, bocsásd meg
minden bűnöm et. Zsolt. 25.18.
♦ * *
Ifjúságom nak vétkeiről és
bűneimről ne emlékezzél meg;
kegyelmed szerint emlékezzél
meg rólam , a Te jóvoltodért,
Uram! Zsolt. 25.7.
•* * #
Boldog az, akinek hamissága
m egbocsáttatott, vétke elfedez
tetett. Zsolt. 32.1.
* * *
Segíts meg bennünket szaba
dító Istenünk, m ents meg m in
ket és bocsásd meg vétkeinket
a Te nevedért. Zsolt. 79:9.
*

*

*

M ert ha m egbocsátjátok az
embereknek az ő vétkeiket, a ti
mennyei A tyátok is m egbocsát
néktek. M t 6.14.
* * *
N e ítéljetek és nem ítéltettek;
ne kárhoztassatok és nem kár
hoztattok;
m egbocsássatok,
néktek is m egbocsáttatik. Lk
6.37.
* * * .
Legyetek pedig egymáshoz
jóságosak, irgalm asok, megen
gedvén egym ásnak, m iképpen
az Isten is a K risztusban meg
engedett néktek: Efez. 4.32.
* * *
Elszenvedvén egymást és
m egbocsátván
kölcsönösen
egymásnak, ha valakinek vala
ki ellen panasza volna; m ikép
pen K risztus is m egbocsátott
néktek, akképpen ti is. K olos
sá. 3.13.
ID É Z E T E K
Csak aki éltében m egbánja
bűneit, ^ árriííliat .K i b o c s á 
tásra. (D ante)

Tévedni emberi, m egbocsá
tani isteni. (Blumauer Alois)
* * *
Az ember sohase olyan szép,
m int m ikor bocsánatot kér és
ad. (Paul Jean)
* * *
Ki m egbocsátani nem tud,
sem égbe, sem földre nem való.
(Kisfaludy Károly)
* * *
Ki m indent megért, m indent
m egbocsát. (Jókai M ór)
* * *
Az* emberek együttélése ak
kor ju t válságba, m ikor hiány
zik belőlük a m egbocsátás ere
je. (Niem öller M árton)
* * *
M egbocsátásra szükségünk
van, m ielőtt bocsánatot oszt
hatunk. (Zoozm ann)

(
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Kegyelemnek Istene! „B o
csásd meg vétkeinket, m ikép
pen mi is m egbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek!” N a p o n 
ként mily sokszor vétkeztem el
lened szóval és cselekedettel,
hitetlenségemmel, nem vagyok
m éltó kegyelmedre, de Te m ég
is bíztatsz, szüntelen hívogatsz:
„Jöjjetek én hozzám , kik m eg
terhelve vagytok” , nem ákarod
a bűnös halálát, hanem , hogy
m egtérjen és éljen. K érlek jó
Istenem, önts belém krisztusi
szeretetet, hogy én is m egbo
csássak m ásoknak, akik elle
nem vétkeztek. H allgasd meg
bűnbánó könyörgésem et szent
F iadért, az Ú r Jézusért. Ámen.
Közli: Vértesi Jolán

Krisztus ugyan am ikor eljön, maga készíti az Ő útját, Ő az „aki utat
tör" (M ik . 2,13) és „betöri az érckapukat, leveri a vaszárakat"
(Zsolt. 107,16), s kegyelmes jövetelét akadályozhatjuk, de nem
akadályozhatjuk meg. A k ik tudnak jöveteléről, azoknak hallatlan
a felelősségük az útépítéssel, útegyengetéssel kapcsolatban! A z
éhezőnek kenyérre van szüksége, a hajléktalannak lakásra, a jo g fo szto ttn a k jogra, a magányosnak közösségre, a rabszolgának sza
badságra. Isten és a felebarát meggyalázása az éhezőt éhezni hagy
nunk, hisz a felebarát ínsége Isten szivét fájdítja. A z éhezőnek
kenyeret biztosítva a Kegyelem-érkezésének útegyengetéséért fá r a 
dozzunk.
Bonhoeffer

Áldott fáradtság!

( ------------------------------------------------------------------------------------

T ú rm e z e i E rz s é b e t
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Advent
a kórházban
,

Itt mindenki vár.
Gyógyulást, enyhülést, segítséget.
Csendben közeledsz, ádventi Király.
De ki vár téged?
Fehérköpenyes munkatársaid
vizsgálnak és gyógyítanak.
Mindenki vár valakit, valamit...
De ki várja életadó szavad?
Mégis... tagadottan, tudat alatt
mindenki téged vár, keres, Uram.
Ádventi vágy tör át minden falat,
s a kórházi szobákon átsuhan.
Tudom, Te itt jársz köztünk csendesen,
hogy könnyeket törölj, gyógyíts, segíts.
Közeledő lépteidet lesem.
Advent! Advent van a kórházban is.

V_______________________ __________ _____________ '

Néhai dr. Szabó József
püspökre való emlékezésként
egy 1955-ben elhangzott
áhítatát adjuk közre
Ige: „Jézus az utazástól
elfáradva, azonmód leült
a forráshoz.”
János 4,6

Kedves Testvéreim! - Este
van megint. Szombat este. F á
radt vagyok. Ó, az a nyom orult
emberi
fáradtság,
amelyet
olyan jó l ismerek. Mellém te
lepszik alkonyatkor: nagy, ne
héz zsákot tesz a vállamra, sú
lyos ólm ot csorgat kezembelábam ba s húz-húz lefelé...
Bánt ez a fáradtság. O trom 
ba akadály lelkem és az Isten
között. Elzsibbasztja lelkierő
met, megakasztja buzgalmam
lendületét. M iért nem lehet az
ember mindig friss, eleven, tettrekész, ruganyos akaratú?!,
hogy így állhatna mindig Isten
audienciájára...?!

A ztán elgondoltam : nem vagyunk-e mi a fáradtsággal sok
szor úgy, m int a tanítványok
egyszer Jézussal: rémnek néz
ték? M árk 6,49. Pedig ő volt,
Jézus. S úgy találtam , hogy ha
az ember elég alázatos tud len
ni, akkor még a fáradtság is
evangéliomi öröm hírt tud je
lenteni.
Igen, m ert Jézus is elfáradt.
Aki világokat ta rt a kezében és
a csillagokkal labdázhatik,
egyszer úgy elfáradt az úton,
hogy „azonm ód” leült. Elcsigá
zott teste restelkedés nélkül
azonm ód leroskadt Jákob kút
ján a k kávájára. Úgy elaludt a
hajóban, hogy még a vihar tán
coltató ereje sem tudta felza
varni s úgy elgyengült a kereszt
alatt, hogy erőtlenül hullott Je
ruzsálem utcaköveire.
A zóta a fáradtság szent do
log lett, m ert ö megszentelte.
Jézus akkor volt leginkább em
ber, m ikor elfáradt. Sohasem
hasonlított jo b b an hozzánk,
m int am ikor az utazástól elfá

radva azonm ód leült a kútkávára.
De ez azt jelenti, hogy am i
kor fáradt vagyok, akkor hoz
zá hasonlítok. M inden tisztes
séges fáradtságunk mélyén van
valami titkos kapocs, amely
A hhoz fűz bennünket, Aki fá
radtságainkat is m agára vette
és hordozta. ▼ Viseljük h á t a
fáradtságot szelíd békességgel,
Vele... Érte, aki értünk fárad t
el halálosan...
Sőt! G yakran tűnődik az
ember, hogy m it a d h atn a Jé
zusnak? M it helyezhetnék jóil
latul az ő láthatatlan parazsá
ra?! M ost m ár m egtaláltam az
én estvéli áldozatom at. Csak
azt adhatom néki, ami az övé és
csak az kedves előtte, am it ő
megszentelt. A fáradtság az övé
volt, és megszentelte azt. ím e
hát: felajánlom néki fáradtsá
gom at, gyengeségemet, kime
rültségemet, szaporodó éveim
letörtségét. Odateszem az ő lát
hatatlan parazsára, m int a test
porhüvelyének hallgatag hódo

latát, halotti illatá t... Ahogy
Pál írja a korinthusiaknak - II
K o r 2,16 - „a halál illatát” ,
m elyet azonban a feltám adott
Jézus K risztus az ö rök élet illa
tává te h e t...
Ó, fárad t esték ö rö m e ..., á t
virrasztott éjszakák letörtségének csendes só h a ja ..., ó beteg
ség, öregség és m inden nyom o
rúság, m elyekben a test a m aga
m ódján a földi fáradtság halk
jajszavait h allatja... U ram , k ö 
szönöm , hogy néked ezek is
kedvesek!
S tudom m ár, mivel lássam
el m agam at, m ikor jö n m ajd az
utolsó halálos fáradtság, am i
ko r elnyűtt testem től m ár sem
mi sem telik, egyetlen szó,
egyetlen m ozdulat, m ikor a
végső kim erültség győzedel
m eskedik rajtam és m egha
lok. .., U ram , ki ezt i5 ismered,
fogadd el m ajd ezt az utolsó
fáradtságot is, m int kihagyó
szívem szeretetének feléd szálló
utolsó
földi
h ó d o latát...!
Ámen.

E vangélikus
E le t
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Tanuljuk meg ebből, hogy Isten nem szereti a szo
m orú lelket. G yűlöli a szom orú gondolatokat, beszé
det és leverő tanítást. Isten inkább azt akarja, hogy
szívből örüljünk. Hiszen Fiát is nem azért küldte,
hogy m egszom orítson, hanem hogy örvendezővé te
gyen. A próféták és apostolok, de maga az Úr Jézus
is ezért a jánlja, sőt paran csolja m indenütt, hogy ö r
vendezzünk és ujjongjunk. Zaka riás 9, 9.: „örülj na
gyon, Sionnak leánya, örvendezz...” A zsoltárok is
lépten-nyom on a rra biztatnak, hogy Örvendezzünk.
F ilip p i 4, 4.: „örüljetek az Úrban mindenkor; ismét
mondom, örüljetek!”
. LUTHER

J

ÁRA: 5,50 Ft

EGYSÉG ÉS MEGÚJULÁS ÚTJÁN
EGYHÁZUNKBAN
Amint előző számunkban már hírül adtuk, november 20-án
országos közgyűlésre került sor, melyen dr. Nagy Gyula
püspök tett jelentést egyházunk elmúlt 3 esztendejéről.
Mostani számunkban a püspöki jelentés második részét kö
zöljük, mely egyházunk belső életével foglalkozik, valamint
az országos közgyűlés által elfogadott határozatot.

EG Y H Á ZU N K ELM ÚLT H Á RO M E S Z T E N D E JE

1983-1986
Egyházunk elmúlt három esz■í tendeje - legutóbbi országos köz
gyűlésünk, 1983 ősze óta - rendkí
vül gazdag időszak volt. Isten irán
ti hálával kell ezt legelőször megál
lapítanunk.

A budapesti evangélikus
világkonferencia
Mindenekelőtt a Lutheránus Világszövetségnek 1984 nyarán Buda
pesten tartott VII. Nagygyűléséről,
világkonferenciájáról kell itt meg
emlékeznem. Három évi közös ha
zai erőfeszítés és előkészület után,
államunk és a társadalmi szervek
sokoldalú támogatásával, a hatal
mas Budapest Sportcsarnokban
először rendezett meg egy szocialis
ta társadalomban élő, kelet-euró
pai kisebbségi egyház ilyen nagy
méretű világtalálkozót, a Krisztus
ba vetett reménység hitbeli, teoló
giai és gyakorlati kérdéseiről. Hadd
idézzem a világgyűlés Zárónyilat
kozatából, mely bejárta a világsaj
tót is, ezt áz egyetlen mondatot:
„Itteni találkozónk és a vendégsze
retet, amellyel itt fogadtak bennün
ket, megmutatta nekünk, hogy
Krisztus egyházában bizalmunk le
het egymás iránt és hidakat tudunk
építeni a népek között, politikai és
ideológiai határokon keresztül”.
Felejthetetlen marad a csaknem
száz országból jött egyházi delegá
tusoknak egyetlen vasárnapon 114
gyülekezetünkben tett látogatása
sokak szerint a világgyűlés legki
emelkedőbb élménye. Mert a saját
szemükkel láthatták, szívükkel érez
hették ennek a sokat támadott és
kritizált egyháznak az eleven életét.

A svéd
nagykövet
látogatása
R agn ar D rom berg, a
Svéd Királyság ezév fo
lyamán hazánkba kine
vezett új nagykövete, no
vember 27-én látogatást
tett az Északi Egyházke
rület püspöki hivatalá
ban. A látogatás során
d r. N a g y G y u la püspök
kel szívélyes hangú meg
beszélést folytattak a két
ország és evangélikus
egyházaik
történelmi
kapcsolatairól,
egyhá
zunk mai életéről és a
svéd-magyar
egyházi
kapcsolatokról,
annak
területeiről a jelenben.

A világgyűlés hatása alig felmer
hető. A világ evangélikussága ma
is ä „budapesti határozatok” irá
nyában keresi új föladatait. És ha
zai egyházunk életében is tovább
élnek, hatnak ennek a valóban
egyháztörténelmi eseménynek a
teológiai és gyakorlati hatásai.
A világgyűlés bizalma és hálája is
kifejezésre jutott egyházunk iránt
Káldy Zoltán püspöknek a Luthe
ránus Világszövetség elnökévé tör
tént megválasztásában. Az érdek
lődés és szeretet számtalan jelét
azóta fokozottan érezhetjük ma
gyar evangélikus egyházunk iránt.

Ökumenikus kapcsolataink
Egyházunk, kezdettől benne él a
világkeresztyénség és a világ evan
gélikussága nagy ökumenikus csa
ládjában. Az elmúlt három évben
tovább nőtt aktív részvételünk az
Egyházak Világtanácsa, a Lutherá
nus Világszövetség, az Európai
Egyházak Konferenciája és a Ke
resztyén Békekonferencia munká
jában. Nagyon sok nemzetközi
egyházi tanácskozáson, teológiai
konzultáción és szakkonferencián
vettünk
részt,
Vancouvertől
Moszkváig és Argentínától Kináig.
Igen sok hivatalos delegáció, egy
házi küldöttségek és gyülekezeti
csoportok keresték föl egyházun
kat. Sokan utaztak tőlünk is hiva
talos vagy magánutakon más or
szágokba.
Egyházunk ökumenikus kapcso
latai olyan mértékben gazdagod
tak, hogy erről most megközelítően
sem tudok beszámolni. Hadd emel
jem ki mégis egyre gazdagodó

A címben szereplő kérdés
Dávid személyével kapcso
latban is felmerült. Kihez
tartozik tulajdonképpen: a
filiszteusokhoz vagy az iz
raelitákhoz? Kinek szolgál:
Ákis királynak vagy Saul ki
rálynak? Kivel érez? Kinek
az ügyét mozdítja elő?
A történet szerint amikor
Dávid a hadirendből vissza
térve, Ciklágot kifosztva és
felperzselve találta, hangos
sírásra fakadt a vele levőkkel együtt.
Mikor Dávidnak már nem volt ereje a
sírásra, megkérdezte az Urat: „Üldözzem-e ezt a_rablócsapatot? Utolérem-e
• őket? Az Úr igy felelt neki: Üldözd,
mert bizonyosan utoléred, és, még ki
szabadíthatod őket.”
Dávid az Űré volt, Isten embere. Nem
Ákisé, nem is Saulé, nem a filiszteüsoké,
de nem is az izraelitáké, hanem az Úré.
Ha emberekhez kívánt volna tartozni,
akkor lett volna helye az izraeliták tábo
rában is. Lehetett volna Saul fegyver
hordozója vagy akár fővezére. De ő az
Úr felkentje volt, akit Isten királyságra
érlelt sok megpróbáltatáson keresztül.
Pásztoríiúként kente királlyá Sámuel
próféta, de onnan még hosszú volt az
út a trónig. Addig még bujdosnia kellett
saját hazájában és számkivetetten ide
gen földön. Addig még vizsgáznia kel
lett megbocsátásból - Saul királyt két
szer is szabadon engedte, pedig kezébe
adta az Úr - , emberségből, hűségből.

A résztvevők egy csoportja

finn-magyar egyházi kapcsolatain
kat (immár több mint 30-30 test
vérgyülekezet a két országban,
ezernél több látogató csak ebben az
esztendőben). Ápoljuk a szomszé
dos szlovák és szlovén, valamint a
baltikumi evangélikus egyházakkal
való testvéri kapcsolatainkat. Az
utóbbi években hagyományossá
váltak az osztrák-magyar lelkész
találkozók. Ez évben megrendez
tük az első vesztfáliai-magyar teo
lógiai konferenciát a Balaton part
ján. Gazdagodnak diakóniai kap
csolataink. Egyházi énekkarok
kölcsönösen látogatják egymást.
Minden évben külföldi ösztöndijasok tanulnak Akadémiánkon.
Nemrég tért haza három fiatal lel
készünk egyéves teológiai tanul
mányúiról Bethelből, Chicagóból
és Heidelbergből. Egy fiatal lelkész
nő jelenleg Angliában, egy teoló
giai hallgatónk pedig az NDK-ban
van tanulmányúton, két most vég
zett lelkésznőt pedig a jövő ősztől
javasoltunk külföldi ösztöndíjra.
Ezek a külföldi utak a teológiai
és gyakorlati elmélyülés útjai is. Segí
tik a népek közötti békés kapcsola
tokat. De jelei annak is, hogy egyhá
zunk teológiája é§ tapasztalatai iránt
nagy az érdeklődés. Jó szolgálatot
jelentenek ebben az irányban is.

A hazai ökum ené munkamezején

Testvéri kapcsolataink tovább
mélyültek a hazai -ökumené terü
letén is. A Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsa kiemel
kedő szolgálatot végez hazai egy
házaink életében. Közös teológiai
munka, közös társadalmi szolgá
lat, közös részvétel a keresztyénmarxista dialógusban, közös fára
dozás a békéért nemzetközi vi
szonylatokban, legújabban az
Egyházközi Békebizottság új
munkaága révén -, ezek hazai
ökumenikus együttműködésünk
legértékesebb
munkaterületei.
Közgyűlésünkről is szeretettel,
imádsággal gondolunk dr. Bartha
Tibor református püspökre, a ta
nács elnökére. Köszönjük sok év
tizedes szolgálatát a magyar öku
mené élén és kérjük reá betegsé
gében Isten gyógyító kegyelmét.
Szeretettel köszöntjük dr. Görög
Tibor lelkésztestvérünket, aki
hosszú külföldi szolgálat után ez
év elején átvette az Ökumenikus
Tanács főtitkári szolgálatát. Sok
áldást kívánunk munkájára! Vi
szonyunk a református egyházzal
testvéri jó viszony, minden terüle
ten. Testvéri kapcsolatok fűznek
össze bennünket a Szabadegyhá-

De felelhetem-e? - töp
reng benned a lélek.
Ezsaiásnál olvashatjuk az
Úr szavát, hogy a sokszor
lázadt, elszakadt, engedet
9”
len népének üzente: „Mégis
csak az én népem ez, fiaim,
nem tudnak meghazudtol
ni.” (Ézs 63,8) Az Istenhez
tartozás sohase sima, prob
lémamentes állapot. Mi sok
lSám 30,1-15
szor elronthatjuk, eljátszhatjuk, megtagadhatjuk. Ez
Éppen most is vizsgázik hálából, ami
a kapcsolat mindig csak Isten kegyelme
alapján állhat fenn. „Mert irgalmasan
kor az idegenben otthont adó Ciklág kirablóit üldözi, és visszaszerzi a rablott
bánt velük az Úr, nagyon hűségesen"
holmit és az elhurcolt asszonyokat és
(Ézs. 63,7).
gyermekeket. Vizsgáznia kellett az Úr
Vagy idézzük az Újtestamentumból:
„Adjatok hálát az Atyának, aki alkal
hoz való ragaszkodásból nemcsak a jó
napokban - amikor a nép énekelte:
massá tett titeket arra, hogy a szentek
örökségében, a világosságban részesül
megölte Dávid a maga tízezerét - , ha
nem a rossz napokban is - , amikor az jetek. 0 szabadított meg minket a sö
oltárról elvett szent kenyér tartotta élet
tétség hatalmából, és ő vitt át minket
ben őt magát és hűséges követőit, s
szeretett Fiának országába, akiben van
amikor már nem volt izraeli ház, amely
megváltásunk és bűneink bocsánata.”
be merte volna fogadni, yáros, amely
(Kol 1,12-14).
oltalmat kínálhatott volna neki, amikor
Kié vagy? Mondd: Jézusé vagyok,
az ellenség jobb szívvel volt hozzá, mint
aki vérén váltott meg, vásárolt meg
a saját népe. Pedig hej de sok katonáját
magának. O győzte le rabtartómat, tör
levágta Dávid a széles harcmezőn és a
te össze bilincseimet, és Lelke bátorítá
forgandó szerencséjű hadakozásban!
sával hihetek Benne mint Megváltóm
Kinek az embere vagy? - kérdezi ma
ban és építhetek változatlan hűségére
tőled Isten igéje. Mered-e rá azt felelni:
és erős kezére, amelyből senki ki nem
az Úré, Istené - sók bukással, beszenyragadhat. Övé legyen ezért a magaszta
nyezetten, csalódásokat okozva is az
lás és a hála örökkön örökké!
Úré vagyok az ő nagy irgalmasságából,
az ő hűségéért!
Csepregi Béla

ELŐ VIZ

„Kinek az embere vagy
IV.

zak Tanácsával, különösen is a
baptista, metodista és ádventista
egyházzal. Sokat jelent számunk
ra a hazai ortodox egyházakkal,
különösen a magyar ortodox egy
házzal való jó kapcsolatunk, test
véri viszonyunk az unitárius egy
házzal, és ugyancsak a közös gyö
kerekből fakadó kapcsolataink az
izraelita hitközösséggel.
Külön említem, hogy a római
katolikus egyházzal több területen
bővültek kapcsolataink. Utalok az
ökumenikus imahétre minden év
elején, a béke szolgálatában való
közös részvételünkre, a felejthetet
len közös imádkozásra és böjtölés
re a Hirosima-vasárnapon, sok he
lyen az assisi-i béketalálkozóért
való közös imádkozásra. Kegye
lettel emlékezünk dr. Lékai László
esztergomi bíboros-prímásra, aki
példaadó szolgálatot végzett egy
háza élén a magyar társadalom ja
váért való közös fáradozás és a
többi egyházzal való ökumenikus
kapcsolatok területén.

Gyülekezeteink élete
Nagyon sok a hálaadásra, örömre
indító tény gyülekezeteink életé
ben. Változatlanul az igehirdetés,
a szentségek kiszolgáltatása, az ige
közös tanulmányozása volt gyüle
kezeti életünk szíve. Sok-sok ezer
igehirdetés hangzott el nagy és kis
gyülekezeteinkben, sokszor nehe
zen megközelíthető szórványok
ban. Milyen sok lelkészi hűség, ál
dozat, belső teológiai és hitbeli
küzdelem van a számadatok mö
gött!
Örömmel jelenthetem, hogy a
legutóbbi három év statisztikai
adatai szerint fokozatosan tovább
nőtt az úrvacsorával élők száma.
A legutóbbi három évben kerüle
temben már nőtt az eddigi fogyás
helyett a keresztelések, jelentőseb
ben nőtt a konfirmációi és a hitok
tatásban részesülők, a gyermek- és
ifjúsági bibliaórák száma. Tudom,
hogy néhány év statisztikai adatai
ból nem szabad túlzott következte
téseket levonni. De azért szeret
ném felhívni ezekre az életről és
növekedésről tanúskodó statiszti
kai adatokra éppen a keresztelé
sek, az úrvacsorával élés, a gyer
mek- és ifjúsági munka területén
azok figyelmét, akik olyan szívesen
beszélnek „krízisről” és vonják
kétségbe egyházunk, gyülekezete
ink eleven életét!
Örömeink mellett természetesen
vannak gondjaink is! Vannak vét
keink és mulasztásaink. Ezekről
sem hallgathatunk. Sajnos, tovább
tartott - halálozások és nyugdíjbavonulások miatt - aktív lelkészi
létszámunk csökkenése. A régeb
binél nagyobb teológuslétszám re
mélhetőleg néhány éven belül érez
teti majd hatását ezen a területen!
Sokfelé növekedett a szórványosodás, híveink számának fogyása.
Talán ennek a két ténynek is köze
van ahhoz, hogy csökkenő irány
zatot mutat a lelkipásztori látoga
tások száma. Pedig sok szempont
ból ma ez a lelkészi szolgálat leg
nélkülözhetetlenebb része. Hálá
san az élet és növekedés sok jeléért,
keresnünk kell a gondok és hiá
nyosságok okait, a segítés módjait
gyülekezeteink életében.

Teológiai és egyházi nevelés
Isten iránti hálával szólhatok arró)
is* hogy miközben Teológiai Aka
démiánkon tovább folyt az ötéves
lelkészképző munka, hallgatóink
(Folytatás a 3. oldalon)

Ö röm m el
Milyen örömmel ké
szülnek a gyerekek kará
csonyra.
M agam
is
mennyit
szám olgattam
nem is olyan régen, hogy
még hányat alszunk ad
dig. Jó, ha m egm arad va
lami később is ebből az
örömteli várakozásból,
de az évek múlásával egy
re csökken. M it m ond
azonban
az apostol?
„örüljetek az Ú rban
mindenkor!” (Fii 4,4 kk.)
Azok kedvéért pedig,
akik első hallásra nem
tudják, jól értették-e,
megismétli: „Ism ét m on
dom, örüljetek!” .- M iért a
biztatás? „Az Ú r közel!” .
Felszabadultan azonban
csak úgy örülhetünk jö 
vetelének, ha m éltókép
pen készülünk rá: „A ti
jóságotok legyen ismert
minden ember előtt!” Vi
szont az apostol azt is
tudja, hogy azok, akiket
vélt, vagy valódi gondok
gyötörnek, még ennyivel
sem elégszenek meg, m ert
szám ukra az öröm oly tá 
volinak
tűnik.
Ezért
nyom ban
hozzáteszi:
„Semmiért sem aggódja
tok” , - hanem merjétek
Istennek elhinni, hogy j a - .
vatokat akarja: „m inden
kor hálaadással vigyétek
kéréseiteket Isten elé” .
Ennek a hálaadásnak pe
dig az az alapja, am it Is
ten Jézus K risztusban
cselekedett, és az, h o g y
ami még hátra van, azt is
meg fogja tenni: „Ö rül
jünk és ujjongjunk és di
csőítsük Öt, m ert eljött a
Bárány . m enyegzője...”
(Jel 19,7). M ondhatjuk,
hogy mennyivel könynyebb volt azoknak az
ádventi öröm , akik Jézust
földi életében ismerték, és
úgy várták vissza. D e ő
m aga akar meggyőzni a r
ról, hogy nem vagyunk
hátrányban: „Boldogok,
akik nem látnak és hisz
nek” (Jn 20,29). A hit
minden korban Isten
ajándéka, úgy, hogy azok
is részeseivé lesznek a
Feltám adott s Eljövendő
életének, akik o tt és ak
kor nem lehettek.
Az Újszövetség szerint
azoknak, akik felismer
ték és elfogadták Krisz
tust, állhatatosan és ki
tartó öröm m el kell ő t
várniuk. K érjük, újítsa
meg bennük ezt az örö 
m öt, hogy m egm aradjon
két ádvent között is amíg két Ádvent között
élünk:
Ő Jézus, M egváltónk,
Jöjj és tekints le ránk!
Tedd újjá nyájadat!
Térj be ismét hozzánk!
H add áldjon
szivünk-szánk!
Szentpétery Péter
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»Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az
ÜRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Iste
nünknek! Az én Uram, az ÚR Jön hatalommal, karja
uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért
fáradozott" Ézs 40, 3. 10.
M M f - „Másnap János látta Jézust, amint jön
I fele, is így szólt: Ez az, akiről én megmondtam;
I utánam jön egy férfi, aki megelőz, mert előbb volt,
I mint én.” Jn 1, 2£-30 (Ézs 44,26 - Mt 11,2-6 - Zsolt
■ 33) Furcsa ellentmondás az, ahogy Keresztelő János
I Jézusról beszél: megelőzi őt, mégis előbb volt, mint
I János. De ugyanilyen különös, szokatlan és furcsa,
I hogy Jézus Isten és ember, hogy Messiás és a bűnöI sök barátja. Mégis - ebben a látszólagos ellentmonI dásban - közeledik hozzánk Isten Fiaként. (393.
I ének)
] HÉTFŐ - „Uram, hozzád emelkedem lélekben! BenI nedbízom, Istenem, ne szégyenüljek meg!” Zsolt 25,
1 1-2 (Jel 22, 7 - Lk 1, 5-25 - Ézs 12, 16) Nemcsak
- az ádventi időszakban, hanem az év minden napján,
a nap minden órájában imádkozhatunk! Isten aján
déka ez. Jó tudni, hogy van valaki, akiben bizhatunk,
I aki nem csap be. Jó tudni, hogyha életünk hullámI völgybe ér, akkor is bízhatunk Istenben. (321. ének)
KEDD - „Napra sincs szüksége a városnak, sem
I holdra, hogy világítson neki, mert az Isten dicsősége
I világosította meg, és lámpása a Bárány.” Jel 21, 23
I (Zsolt 46, 5-6 - Lk 31, 1-14 - Ézs 14, 3-17) Jézus
I nemcsak az eljövendő mennyei Jeruzsálemben lesz
I világosság, hanem már a mi életünkben útjelző fény.
I ő maga mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki
■ engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé az élet
I világossága”. Jézus szava alapján mi a világosság fiai
I lehetünk, nem a sötétségé, az élet fiai lehetünk, nem
j a kárhozaté. (401. ének 3. vers)
SZERDA - „Ott volt a börtönben, de az Úr Józseffel

I

I

volt.” lMóz 39,20-21 (Fü 1,12 - Lk 3,13-20 - Ézs
26,1-21) Vannak reménytelén helyzetek és kilátásta
lannak tűnő időszakok az életünkben. Ám, ha
URunk velünk van, akkor van kiút, akkor van meg
újulás, akkor van lehetőségünk az újrakezdésre.
(325. ének)
' M lM H IjM i - „Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz
tanú, azlsten teremtésének kezdete.” Jel 3,14 (Zsolt
89, 2 - ApCsel 13, 15-25 - Ézs 29, 1-16) Jézus
Krisztus az, akivel és akihez célba érünk. Ám annál
a célnál megméretünk, és éppen előtte és általa, ő
fog tanúskodni, hogy életünk tényleg célbaérés lett,
hogy benne - aki Isten teremtésének kezdete és vége,
Alfája és Ómegája - új teremtés lettünk-e, vagy
megrekedtünk földi létünkben a beérkezettség ön
ámításában. Kérjük Urunkat, hogy hadd újuljon
meg életünk naponként. (460. ének)
- „Ráépültetek az apostolok és a próféták
alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus Jézus.”
Ef 2, 20 (Jer 31, 28 - Mk 1, 14-15 - Ézs 29, 17-24)
Évszázadok óta épül Krisztus egyháza, melynek ré
szei, téglái lehetünk mi magunk is. De csak azért,
mert ő a sarokkő, mert ő az, aki tart bennünket. 0
teszi lehetővé - Szentlelke által -, hogy ne a széthúzás
és szeretetlenség uralkodjék közöttünk, hanem arról
ismerjenek meg minket, hogy szeretjük, észrevesszük
egymást, hogy időnk van egymásra, hogy megte
szünk minden tőlünk telhetőt egymásért. (266. ének)
H H P H II - „Senki sem jöhet hozzám, ha nem adta
meg ezt neki az Atya” Jn 6,65 (2Sám 7,18 - Ézs 45,
1-8 - Ézs 33, 10-24) Teremtő Atyánk nemcsak éle
tünket, értelmünket, testünket adja, s mindazt, ami
ezek fenntartásához szükséges, hanem a hitet is tőle
kapjuk. Ajándék az, ha - kegyelme által - Krisztus
hoz találunk, benne bízunk, reá figyelünk. (451.
ének)
Bachorecz Katalin

Horváth Gabriella

Ilyen is van...
II.
—Már úgy megörültem - mond
A zilált és a befont hajú Antónia
jelent meg emlékképeim között, a ja - azt hittem, hogy a gyámügyről
karikás szemű, a derűs tekintetű tetszett jönni. A két gyerek örökbe
Antónia, a váratlan, heves érzelmi fogadása folyamatban van. Erről
kitörések és a jókedvű, felhőtlen várok híreket. Kérdő pillantásomra
gyermeknevetések. A délelőtti szö elmagyarázta. - Mind a kettő roko
kések Tamáshoz. Közben szégyen naimnak a gyereke. Zsuzsi anyja,
kezve fontolgattam azt a naivfelté az unokanővérem meghalt, Tamás
telezésemet, miszerint azt hittem, ka pedig... hát... ővele nem törő
hogy Vincze Lajosné, az édesanya dött az anyja és magamhoz vettem.
változott meg ilyen gyökeresen és Jó lenne, ha mind a ketten itt ma
mint a mesében, jóra fordult min radhatnának velem és egy kis támo
den. .. Megint nem voltam elég kö gatást is kapnék. - így nehéz eltar
rültekintő, gyanakvó, figyelmes. tania őket. Kis hallgatás után meg
Hiányos az emberismeretem és még győződéssel szólt. - Szerényen, de
mindig nem csalódtam eleget; így jut nekik minden nap meleg étel,
hiszek az emberekben, pedig végre szűkösen, de elférünk, aztán ők is
már tudomásul kéne venni a lesújtó sokat segítenek nekem, nagyon sze
igazságokat ezen a téren is...
retném, ha örökbefogadhatnám
Megérkeztem a jelölt címhez. őket. Majd egy kis szünet után
Régi, nedves, hámlott vakolatú fo  megjegyezte: - Nekem is volt fér
lyosón át jutottam az udvarra, jem de csak rövid ideig. O sok min
amelyre több lakás bejárata nyílt. dent máshogyan gondolt, mint én.
Érdeklődésemre
megmutatták, Nem egyeztünk természetben. Hol
hogy Szabó Teréziáékat a hosszú így nem volt jó, hol más nem tet
épület utolsó ajtajánál találom. Ko szett. .. aztán egy szép napon össze
pogásomra egyszerű megjelenésű, csomagolt és elment. De ők most itt
törékeny, harmincöt év körüli nő vannak nekem. Csak sikerülne az
jelent meg, sima szőkésbarna haját örökbefogadás! Tekintetéből nyu
hátul egy fonál fogta össze. Kifa godtság áradt. - Es Antónia? - te
kult köpenyt viselt. Bemutatkoz reltem végre rá a szót. Kis gondol
tam, s röviden jeleztem jövetelem kodás után csöndes mosollyal
okát, mire ö nagyon szívesen tessé mondta. - 0 is elfér velünk. Ahol
kelt be, miközben mentegetőzött, és kettőnek jut, jut a harmadiknak is.
körbemutatott a keskeny konyhá Nem? - No, azért ez nem ilyen egy
ban, ahol az asztal körül és a varró szerű! Hiszen úgy tudom, alig is
gép tetején is nagy papirdobozok merték egymást. A gyerekek az ut
sorakoztak.
cán ismerkedtek meg... - Nem baj - Most készülök szállítani ti szólt közbe halkan, de határozot
munkát. Zsuzsival épp csomágol- tan. - Az mindegy. Az édesanyját
juk. A zsúfolt helyiségben, a dobo ismerem. A kislány gyakran itt volt
zok között egy tizenhat éves forma délutánonként, Tomikával játszott
leány rakosgatott. Barátságosan és nem akart hazamenni. Egyik este
köszöntött. Bementünk a kis szobá kísértem erőszakkal haza... Más
ba. Két kinyitható ágy foglalt el nap délután zokogva állított be,
óriási helyet az amúgy is szűkös hogy a nővére udvarlója megverte.
területből - az egyik - az egyik még Egy másik bácsiról is beszélt, aki
nyitott - két sötétbarna szekrény most ott van náluk, részeges és ő
szorongott egymás mellett a szem nagyon fél tőle. Könyörgött, hogy
köztifa l mentén, s a szerény beren maradhasson. Azóta, és ennek már
dezést egy alacsony parányi asztal két és fé l hete, itt van velünk. - De
egészítette ki, mögötte szürke, ko hát az édesanyja... engedi? Mit szól
pott kárpitú karosszékkel. Helyet mindehhez? - megütközve és némi
kínált az asszony. O maga az egyik gyanakvással néztem rá. - Ne hara
ágy szélére ült velem szemben. Egy gudjon, de nem is egészen értem.
szer csak nagy lármával berontott Hogyan lehet az, hogy a gyerek itt
az udvarról egy zömök, barna kis akar maradni és maga úgy határoz,
fiú, kutatni kezdett a sarokban cso hogy idefogadja. Szűkösen vannak,
móba halmozott játékok, tanszerek ne állítsa, hogy könnyen előteremti
között, majd nagy rivallgás köze a harmadiknak valót is... egyálta
pette ugyanúgy ki akart viharzani. lán a gyereknek van anyja, a gyerek
Ha Szabó Terézia meg nem állítja, nem döntheti el, hogy ő hol és kinél
és köszönésre nem szólítja. Tamás akar lakni... - Tessék várni - állt
ka kurtán, rekedtes hangján üdvö fö l Szabó Terézia továbbra is meg
zölt, majd kezében egy papírdara őrizve egyszerű nyugodtságát. bokkal feldíszített bottal futott is Mindenre gondoltam én. Idetettem
kifelé. Szabó Terézia halkan be a személyi igazolványomba, hogy el
szélt, a tekintete szelíd, kedves volt. ne vesszen.

Egy összehajtott vonalas papírdarabkát vett elő ésfelém nyújtotta.
Szétnyitottam és olvasni kezdtem a
kusza, jobbra-balra dőlő írást.
„Alulírott Vincze Lajosné kijelen
tem, hogy Antónia nevű leányom
Myfifáséről meghatározatlan időre
lemondok. Hozzájárulok, hogy
Szabó Terézia (lakik Bp. Malom u.
55.) gondoskodjon róla. Aláírás, év,
hónap, nap."
Megdöbbenten néztem magam
elé, miután kétszer is elolvastam. —
Lemondó nyilatkozat. Es milyen
szép, hivatalos megfogalmazás...
Ezt azért nem gondoltam volna.
Visszaadtam a gyermek sorsát
ilyen röviden és gyorsan eldöntő bi
zonylatot.
Megállapodtunk, hogy erről _a
gyámügyet értesíteni fogom, és
Szabó Terézia rövidesen segítséget
fog kapni Antónia gondozásához is.
Időközben hazaérkezett Toncsi.
Sugárzó arccal köszöntött. Az aszszony kérdezgette az iskoláról, felelt-e, majd szólt Zsuzsinak, hogy
melegítse meg az ebédet. - Kis játék
után leckeírás lesz, tudod, Toncsi?
- Persze, Tériké néni - futott ki
vígan a kislány. - Olyan jó, hogy
eljött a tanító néni! Induláshoz ké
szülődtem. - Köszönöm magárnak
ezt a rendkívüli segítséget -próbál
tam összefoglalni felgyülemlett ér
zéseimet, gondolataimat - igazán
tiszteletet érzek maga iránt azért,
amit tett. - Semmiség az egész hárította el mosolyogva. - Rá szo
rult a segítségemre. Ez természe
tes... Ez több annál. Sokkal több!
Még a héten értesítem a gyám
ügyet. Ahogy kiléptem, még vissza
tekintettem és láttam, a kis szoba
sarkában subaszőnyeg szerényke
dett, világosbarna alapon, középen
fehér kereszttel. Eddig nem vettem
észre, mert ahogy a szürke karos
székben ültem, éppen mögöttem si
mult a falra. Az asszony kikísért a
kapuig és kérte, ha már úgyis a
gyámügyre megyek, szóljak az ér
dekében, engedélyezzék neki minél
előbb a gyerekek örökbefogadását.
Útközben sokszor végiggondol
tam beszélgetésünket.
Milyen különös utak ezek. Ki ez
az asszony végül is? A gyermeké
ről lemondó anya mellé védőpajzs
ként odaállíttatott ez a mások
gyermekeiért széretetből ilyen ál
dozatokat vállaló nő. Hiányos az
emberismeretem. Az anya nem
változott meg. De talán mégis jóra
fordulhat minden. Vagy talán még
az is lehet, hogy egyszer lesznek
olyanok is, akik jobb belátásra
térnek...?
.
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Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11.
(úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. szeretetven
dégség: Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs
Aladár. ÜIMI út 24. de. fél 11. Kertész Géza.
Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. (úrv.) Ker
tész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)
Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész
Géza. Thaly Kálmán n. 28. de. 11. Rédey Pál.
Kúbánya de. 10. Fabiny Tamás. Vajda Péter
o, 33. de. fél 12. Fabiny Tamás. Zugié de. 11.
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna, du. fél 4.
karácsonyi szeretetvendégség Túrmezei Er
zsébet é s gyermekek szolgálatával. Kerepesi
út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna.
Gyarmat o. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai
Marianna. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Ba
chorecz Katalin, du. 4. szeretetvendégség.
Vád út 129. de. negyed 10. Reuss András.
Frangepán u. 43. de. 8. Reuss András. Újpest
de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné Nagy Erzsébet Soroksár-Üjtelep de. fél
9. Pintérné Nagy Erzsébet. PestMrinc de. 10.
templomszentelési emlékistentisztelet: Hava
si Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor,
du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerletelep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de.
10. Bizik László. Rákospalota Kistemplom
de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály de.
10. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Cinkóta
de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9.
Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. Inotay Le
hel. Rákoscsaba de. 9. Kósa László, (úrv.)
Rákosliget de. 11. Kósa László. Rákoske
resztúr de. fél 11. Inotay Lehel.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) F odom é Szkrinyár Katalin, de. fél 11. (német), de. 11.
(úrv.) Nagy Gyula, du. 6. Szebik Imre. Torockó tér de. fél 9. Szebik Imre. Óbuda de. 10.
Blázy Árpád (teol.). XII., Tartsay Vilmos u.
11. de. 9. Köszeghy Tamás, de. 11. Kószeghy
Tamás, du. fél 7. Donáth László. Modor! u.
de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Donáth
László. Budakeszi de. 8. Donáth László. Ke
lenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11.
(úrv.) Missura Tibor, du. 6. (ifjúsági) Bencze
Imre. Németvölgyi út 138. de. 9. Missura
Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rözse István. Buda
fok de. 11. Rozsé István. Budaörs du. 3. Rö
zse István. Törökbálint du. fél S. Rözse Ist
ván. Csillagbegy de. fél 10. Benkő Béla. Cse
pel de. fél 11. Mezősi György.

Advent 3. vasárnapján az oltárteritő
színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: lKor 4, 1-5; a z igehirdetés
alapigéje: Lk 3,15-18.
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. december
21-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi rádió. Igét hirdet: dr. Nagy Gyu
la, az Északi Egyházkerület püspöke.

Produkció?
Érdekes néha szembesülni azzal,
hogy hogyan is fogadják az igehallga
tók a prédikációt. Azt hiszem, a lelké
szek mind azt várják, hogy a hallgató
ság mint kiszáradt föld az esőt, úgy
fogja magába szívni szavaikat. S mi a
reakció? Gyakran semmi, illetve a lel
kész számára nem mérhető le. Vagy
esetleg azt mondják, hogy „ma szépen
beszélt a tisztelendő úr”. És hála legyen
Istennek, azért néha valami valóban
megmozdul. Valakiben elindul valami,
haragtartók újra egymásra találnak,
valaki, aki idáig jónak látta magát,
most szabadulni szeretne bűneitől. Va
laki kopogtat esetleg a kérdéseivel - ,
ezekért érdemes az igét hirdetni, „hin
teni a magot”.
Vannak azért néha meglepd megnyi
latkozások is. Egyszer egy ökumenikus
alkalomra készülődtünk, reformátu
sok, baptisták és evangélikusok. Én
voltam a soros igehirdető, azt hiszem,
először abban a közösségben. Odajön
hozzám valaki, és azt mondja: „Na lel
kész úr, most mutassa meg, mit tud!”
Nyilván az indíthatta erre, hogy a töb
bi gyülekezetek tagjai is lássák most
meg, milyen papunk is van nekünk.
S később is találkoztam hasonló meg
nyilvánulásokkal.
Valóban, sokszor hajlamosak va
gyunk az igehirdetésben is valamiféle
produkciót látni. Különösen olyan
gyülekezetben jöhet ez elő, ahol több
lelkész is szolgál. Van, aki népszerűbb,
mert színesen beszél, sok példát hasz
nál. Van, aki kevésbé népszerű, mert
talán monoton az előadásmódja, vagy
elvontabb, vagy pedig ilyet is hallot
tam - , túl magas a beszédhangja.
S rögtön kész az ítélet.
Miért teszem ezt szóvá? Mert meg
győződésem, hogy az igazi igehirdetés
mögött hiányzik a produkálás vágya.
Sok munka van benne, órák-napok
hosszat tartó gömyedés az íróasztal
mellett. Sok elmélkedés, olvasás, medi
tálás és imádság. S akkor még hol van
a kész igehirdetés? A megértett monda
nivalót megértetni másokkal, nem is
olyan egyszerű. S amikor az ember le
jön a szószékről, még mindig ott lehet
benne a gyötrő kérdés: vajon Isten tet
szése szerint mondtam-e mindent?
A jó igehirdető azzal a szándékkal
megy föl a szószékre, hogy Isten titká
ból átadjon valamit, amitől változhat
az életűnk. A jó gyülekezet pedig úgy
hallgatja az igehirdetést, hogy nem mé
reget, nem bírál és nem kritizál. Hanem
arra figyel: mi szól mindebből nekem?
Talán furcsa, de így van: lehet szép és
megható az a prédikáció, de ha nem
Isten szólal meg benne, hiába volt a
■szépség. És hangzottak el már dadogó,
vagy „unalmas” igehirdetések, amik
nek viszont hatásuk volt.
Produkció? Nem. Hanem szolgálat.
Lupták György
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GYÜMÖLCSÖZŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Ezzel a fenti mondattal tudom jelle
mezni azt az évtizedesnél is messzebre
nyúló hagyományt és törekvést, amit a
Budapest XVI. Kerületi Tanács és a
Hazafias Népfront munkál a kerület
ben lévő egyházak lelkészeivel együtt
működve.
Rendszeresen kapunk tájékoztatást
az itt élő csaknem 80 ezer lakos örö
meit, gondjait, terveit illetően, hogy mi
lelkészek is jobban tájékoztathassunk,
így történt ez október 2-án is egy autó
buszos kirándtjlás során.
Az IKARUS Karosszéria és Jármű
gyár vendégeiként megtekintettük az
üzem
Balatonfüred-i
Üdülőjét.
Dr. Drégely Tibor személyében nem
csak szakszerű információkat kaptunk
e világhírű vállalat működéséről, ha
nem kitűnő házigazdát is. Többek kö
zött azt mondotta, hogy az IKARUSgyár vezetősége mindig örül ha a válla
lat munkája iránt érdeklődnek, s ab
ban, hogy a magyar autóbuszok mind
a szocialista mind a tőkés országokban
keresett cikkek, benne van a vallásos,
hívő emberek becsületes munkája is.
Kiss János tanácselnökhelyettes a
VII. ötéves terv kerületi tennivalóit is
mertette. Arra is lehetőség nyílott,

hogy a különböző felekezetekielkészei
a gyülekezetek örömeiről és gondjairól
szóljanak, kérve és igényelve a helyi
szervek megértő támogatását.
A nap programjában szerepelt még
a Balatonfüred-Csopak Tája Mg. Ter
melőszövetkezet meglátogatása is, ahol
még a szüret munkájában szorgoskod
tak a tagok. A szövetkezet párttitkára
által tartott rögtönzött kis tájékoztató
ból kitűnt, hogy az itt élő és dolgozó
emberek jól megtalálják számításukat
a szövetkezetben. Elhangzott még egy
figyelemreméltó mondat is, ami még
nem minden nagyüzemre áll hazánk
ban: A szövetkezet nyereséges, mert
csak olyan termékeket állít elő mind a
mezőgazdasági mind az ipari ágazatá
ban, ami nem veszteséges.
Külön örömöt jelentett, hogy egész
napos együttlétünket megtisztelte je
lenlétével Fűzfa Imre főtanácsos, a Fő
városi tanács egyházügyi titkára.
Azt szokták mondani, hogy ami
rossz, attól szabadulni kell, ami jó, azt
meg kell tartani. A bizalom és együtt
működés a mi viszonyaink között nél
külözhetetlen és az lesz a jövőben is.

Az LVSZ kővetkező nagygyűlése

nyok azonban nem tették lehetővé. Brazíliában még egy evangélikus egy
ház van, 186 ezer taggal, ez azonban az
amerikai Missouri Zsinattal áll szoros
kapcsolatban, és nem tagja a Lutherá
nus Világszövetségnek.
(lwi - szp)

előreláthatóan Brazíliában lesz 1990ben. A meghívást a Brazíliai Evangéli
kus Egyház október 19-én, Rio de Janeiróban tartott zsinatán tették közzé,
a 129 delegátus egyhangú szavazatával.
A meghívás elfogadásáról az LVSZ
végrehajtó bizottsága jövő évi ülésén
dönt majd, amelyre Viborgban (Dá
nia), július 4-15. között kerül sor.
A Brazíliai Evangélikus Egyháznak
850 ezer tagja van; a múlt században
német telepesek alapították, 1952 óta
tagja az LVSZ-nek. A nagygyűlést már
1970-ben meg akarták rendezni Porto
Alegrében, az akkori politikai viszo

-y-

Konferencia az ifjúság missziójáról
A Finn Evangélikus Egyház november
28-30. között Helsinkiben konferenci
át rendezett az ifjúság missziójának
mai kérdéseiről. Egyházunk részéről az
alkalmon dr. Foltin Brúnó péterimendei lelkész és Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész vett részt.

HAZAI ESEMÉNYEK
A LUTHERÁNIA ÉNEK- ÉS
ZENEKAR
december 21-én vasárnap du.

é
a Deák téri templomban előadja
J. S. Bach
Karácsonyi oratóriumát
Orgonái: Trajtler Gábor
Vezényel: Weltler Jenő
Igét hirdet:
dr. Hafenscher Károly

Albérletet keresek, ha lehet, család
nál. Egyszerű munkás ember vagyok,
igénytelen, húsz éves. Rendszeres, jó
munkahelyem van, de méltányos bért
tudok csak fizetni. Lehetőleg Bndán
XÍI. kér. vagy II. kér. munkahelyem
hez közel. (Alagsor, padlástér is érde
kel.) Jelige: „légy békével”.
Budai szövetkezeti egyszobás lakás
ban leszázalékolt, beteg asszony család
ra vágyó, szeretetre, gondoskodásra
szorul. Életjáradékkal egybekötött
minden megoldás érdekel. „Erős vár”
jeligére, a kiadóba.

Belépés díjtalan
A templomot fütjük

Zugló
December 14-én vasárnap délután
V44 órakor, karácsonyi szeretetvendég
ség lesz a Gyülekezeti teremben.
A gyermekbibliakörösök karácsonyi
énekekkel és versekkel, Túrmezei Er
zsébet pedig „Karácsonyi vallomás”
címmel szolgál ezen a délutánon.
Nagybörzsöny
Dr. Karner Ágoston- országos főtit
kár templomszentelési jubileum alkal
mából meglátogatta a Nagybörzsönyi
Gyülekezetét. A főtitkár ebből az alka
lomból igét hirdetett és istentiszteleti
szolgálatot végzett. Útjára elkísérte
Hans-Christian Gerber, nyugatnémet
lelkész, aki mint ösztöndíjas tartózko
dik a Teológiai Akadémián.

Születés
Szabó László esztergomi lelkésznek
és feleségének november 17-én gyerme
kük született. Neve: Eszter Anna. „Bo
rulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt.
Azután örvendezz mindannak a jónak,
amit Istened, az Úr ad neked és házad
népének.” - 5Móz 26, 10-11

Halálozás
Szalay László tanár57 éves korában,
hosszú betegsége utáni gyógyulás re
ménysége idején váratlanul és hirtelen
meghalt. Falujában, Felpécen temették,
el. „Add nekem a szívedet, fiam!" (Péld
23, 26a) „Mit Isten tesz, mind jó ne
kem. .. Szívemben csend és béke (348.
ének)

'Apróhirdetés- >
Eladó egyszemélyes öröklakás, te
rasszal, kis kerttel, némi ingósággal.
Szeparált, komfortos. Jelige: Budapest,
zöldövezet.
Lakodalomban elektromos orgoná
val - szombat déltől vasárnap reggelig
- zenét szolgáltatunk. Házaspár jeligé
re a kiadóba.

Hibaigazítás
Október 2S-i, reformációi számunk 3.
oldalán Reformációi önvizsgálat című
cikkünk 3. bekezdése a következő:
Örülök annak, hogy sokak szerint az
evangélikus egyház híd a keresztyén
felekezetek között.
Ugyanezen számunkban Túrmezei
Erzsébet verse a második hasáb 4. sorá
tól helyesen:
Akivel ellenkezni kárhozat, / aki.
előtt csak térdrehullni jó ... / Lehet...
ha nem a Hatalmas szava / mondta
volna: Legyen: / világosság és reformá
ció! // Kiszögezte, s nem tudta, mit
cselekszik. / Nem tudta, hogy a 95 tétel
/ útnak indul és századokon átlép. //
Megírta, mert meg kellett írnia. / S ki
szögezte, mert „nem tehetett más
képp.”
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EGYSÉG ÉS MEGÚJULÁS ÚTJÁN
EGYHÁZUNKBAN
(Folytatás az 1. oldalról)
létszáma jelentősen megnöveke
dett. Ezidén a harmadik Levelező
Teológiai Tanfolyam indult meg,
ugyancsak az eddigi kettőnél na
gyobb létszámmal. Néhány Leve
lező Tanfolyamot végzett gyüleke
zeti munkatárs már jó szolgálatot
végez gyülekezeteinkben. Folyta
tódtak az Akadémián tartott, to
vábbképző, rövid lelkészi találko
zók. Kiemelem a tizenhat Lelkészi
Munkaközösség sokoldalú, nélkü
lözhetetlen szolgálatát a teológiai
továbbképzésben.
Megalakult a Teológiai Társa
ság, amelynek munkatervéről dr.
Prőhle Károly professzor, teoló
giai főigazgátó tesz majd jelentést.
Átfogó terv szerint folyik, ugyan
csak az ő irányítása alatt, a lelké
szek munkatársainak, a presbite
reknek és a diakónia munkásainak
képzése. Dinamikus, jó szolgálatot
végeznek a nyári országos ifjúsági
konferenciák. Elevenen tovább fo
lyik a kántorképzés Foton, vala
mint az egyházi énekkarok széles
körű szolgálata. Országos Könyv
tárunk, Múzeumunk és Levéltá
runk munkájáról is külön jelenté
sek adnak majd számot.

Diakóniai szolgálatunk
Új színnel gazdagodott az elmúlt
három évben egyházunk széles kö
rű diakóniai szolgálata. A Lelki
Segélyszolgálat az alkoholizmus
rabjain és a veszélyeztetett fiatalok
közt végzi munkáját. Tizennyolc
diakóniai intézményünk jobb kö
rülmények között, szélesedő mun
katerületen végzi munkáját. De to
vábbra is küzdünk sok intézmény
ben a diakóniai munkások kis lét
számával ezen a talán legnehezebb

szolgálati területen. A gyülekezeti
diakónia megszervezése és jó irá
nyítása,. sajnos, még sok gyüleke
zetünkben hiányzik. Itt fokozott
felelősségre és főleg áldozatos
munkatársakra lenne szükség!

Sajtószolgálatunk
Örömmel számolhatok be egyhá
zunk sajtószolgálatáról is. Isten
iráhti hálával jelenthetem be a köz
gyűlésnek, hogy - több évi fárad
ságos munka után - hamarosan
napvilágot lát egyházunk új, öt
száz oldalas Lelkéski Ágendája,
amely istentiszteleti örökségünk
megőrzése mellett új lehetőségeket
is nyit istentiszteleti életünk, egy
házi cselekményeink gazdagításá
ra. Köszönjük Istennek, hogy az új
fordítású, teljes magyar Biblia
után, az új és mindenütt megked
velt, már harmadik kiadásban
megjelent Evangélikus Énekes
könyv után most használatba ve
hetjük egyházi életünknek ezt a
harmadik, fontos nagy kiadványát
is! Az új Ágenda hamarosan ott
lesz minden lelkész kezében és gaz
dagítani fogja istentiszteleti életün
ket. Szívből köszönjük dr. Prőhle
Károlynak és münkatársainak el
végzett, jó szolgálatát!
Sajtóosztályunk tovább végzi a
teológiai és egyházi-építő iroda
lom tervszerű kiadását. Az Evan
gélikus Élet új szerkesztő irányítá
sa alatt, új formában jelenik meg.
Fontos szolgálatot végez - ugyan
csak új köntösben - lelkészeink
teológiai szakfolyóirata, a Lelkipásztor. Igényes színvonallal foly
tatja munkáját evangélikus teoló
giai szemlénk, a Diakónia.
Az országos munkaágakról köz
gyűlésünk második részében hal
lunk majd részletesebb jelentéseket.

A Z E L Ő TTÜ N K Á LLÓ FE LA D A TO K
Áttérve jelentésem utolsó részére,
a közvetlenül előttünk álló legfon
tosabb feladatokról kell szólnom.
Ezeket csak egységben, Isten
Szentlelke megújító munkáját hit
tel elfogadva tudjuk elvégezni. Jé
zus főpapi imádsága szerint, egy
másban bízva és egymást szeretve,
hálásan Isten sokféle ajándékáért
és nyitottan az új kihívások, új fel
adatok előtt!

A szolgálattevők körének
szélesítése
Ennek érdekében - többek régi kí
vánságára és az Északi Egyházke
rület egyik felterjesztése alapján is
- javaslom, hogy szüntessük meg
az eddigi különbségtételt a férfiak
és a nők lelkészi szolgálatra való
felszentelésében, az ordinációban.
A püspökök ezután a teológiát
végzett nőhallgatókat is avathas
sák föl tanulmányaik elvégzése
után a lelkészi szolgálatra, amenynyiben vállalják a teljes lelkészi
szolgálatot az egyházban. Ezzel
megszüntetjük az átmeneti vára
kozási időt egy gyülekezet meghí
vásáig a lelkésznők számára, to
vábbá a kettős felavatást, előbb a
lelkészi munkatársi, majd a lelké
szi szolgálatra.
Javaslom, hogy világi („laikus”)
munkatársainkat fokozottabban
vonjuk be egyházunk életébe az
egyházi élet minden területén. En
nek érdekében új, szélesebb teoló
giai és egyházi ismeretszerzési lehe
tőségeket biztosítsunk, mai egyhá
zi és teológiai kérdéseink megvita
tására adjunk alkalmakat - hason
lóan az eddigi presbiteri konferen
ciákhoz - „evangélikus fórumok”
vagy „egyházi napok” gyakoribb,
regionális megrendezésével.
Ugyancsak javaslom, hogy a nők
és fiatalok nagyobb szolgálati lehe
tőséget és több tisztséget, megbízást
kaphassanak az egyházi élet külön
böző szintjein és testületéiben. Erre
az országos egyházi tisztségekre és
bizottsági tagságokra tett javasla
toknál is figyelemmel voltunk; ezek
a közgyűlés elé kerülnek. Nem a
százalékos arányszám körüli vitá
kat akarja ez magával hozni, ami
annyi viszályt és megoszlást oko
zott már a nemzetközi egyházi fóru
mokon; hanem a szolgálatra való
nevelést és az alkalmasság legfonto
sabb irányelvét ezen a területen.

A „Testvéri szó” ügye
Hadd térjek rá nyíltan és teljes
őszinteséggel egy nehezebb kérdés
re, mely az elmúlt hónapokban sok
gondot és vitát okozott. Arról az
iratról van szó, amelyet ez év tava
szán tíz lelkész és kilenc egyháztag
aláírásával adtak át az egyházi ve
zetőségnek és terjesztettek a lelké
szek között. Ez a „Testvéri szó” teológiai és gyakorlati megújulást
követelve - többek között „válság
ról” beszél egyházunk életében.
Éles kritika alá veszi a diakóniai
teológiát. Bírál minden olyan „tö
rekvést, mely az egyházat és annak
hivatalos képviselőit az aktív poli
tikai életbe, a hatalom gyakorlásá
ba közvetlenül akarja belekénysze
ríteni s politikai döntésekre, állásfoglalásokra készteti”. Követeli az
egyházi életnek és az elöljárók
megválasztásának gyökeres átszer
vezését és más reformokat, köztük
a volt Fasori gimnázium visszaállí
tását.
Ezt az iratot, mialatt arról belső
egyházi megbeszélések folytak,
egyes nyugati egyházi sajtószervek
és nyugati rádióállomások is széles
körben ismertették és egyházunk
vezetése, mai élete elleni támadá
sokra használták föl.
Egyházunk vezetősége, a teljes
esperesi kar és mind a tizenhat egy
házmegye lelkészei nagy felelős
séggel, egyházunk egységét féltő
aggodalommal, minden részleté
ben foglalkoztak ezzel az irattal,
ugyanakkor bizalmukról biztosí
tották egyházunk vezetését,.
A nyár elején az egyház elnöksé
ge megbízást adott dr. Prőhle Ká
roly teológiai főigazgatónak, hogy
mindkét oldalról négy-négy részt
vevővel folytassanak párbeszédet
az irat tartalmáról. Örömmel szá
molhatok be róla, hogy a novem
ber 11-én megtartott, harmadik ta
nácskozáson közös állásfoglalás és
közös munkajavaslatok jöttek lét
re, melyeket dr. Prőhle Károly fog
lalt írásba. Ez reményt ad arra,
hogy a vitás kérdésekben további,
szélesebb körű dialógus alakulhat
ki egyházunkban, „feltéve és ter
mészetesnek tartva, hogy elvi alap
nak tekinti egyházunk hitvallásait,
tanításait és Ünnepélyes Nyilatko
zatát”. „Egyházunk élő hitű, egy
mást megbecsülő és segítő közös
séggé újulását teljes egészében egy

házunk belügyének tekintjük,
amelyért legszélesebb körű össze
fogással, kritikusan-önkritikusan,
de a kölcsönös bizalom szellemé
ben, megértésre törekedve és türe
lemmel kell keresnünk a megoldá
sokat, elsősorban a gyülekezetek
ben, de egyházszervezetünk min
den szintjén is -, tiszteletben tartva
és kihasználva az egyház és állam
közötti egyezményben, valamint
egyházi törvényeinkben adott ke
reteket és lehetőségeket” (Idézetek
az összefoglaló jelentésből).
Egyházunknak ma valóban,
mindennél inkább a testvéri biza
lom, az egység és egymást segítés
lelkületére van szüksége, minden
lelkésze és minden tagja részéről.
A megoszlás és pártoskodás, az
egymás elleni küzdelem végzetes
veszélyt hozna magával alig félmil
liós egyházunkban.

Három nagy feladat előtt
Annál is inkább, mivel három
olyan közvetlen, nagy feladat előtt
állunk, melyek komolyan próbára
teszik majd hitünket és közös áldo
zatvállalásunkat.
Befejezéséhez közeledik legna
gyobb diakóniai intézményünk, a
Budai Szeretetotthon - Sérült
Gyermekek Otthona kibővítése és
teljes felújítása. Ez 17 millió forint
ba kerül és jelentős állami és kül
földi egyházi segítség mellett
igényli majd egyházunk lelki és
anyagi támogatását.
Beszámoltunk egyházi hetila
punkban a soproni nagy evangéli
kus templomot ért súlyos károso
dásról és veszélyről. Helyreállítása
a szakértői javaslatok szerint 11
millió forintba kerül majd. Egyik
legszebb és legnagyobb templo
munk megmentésére országos
gyűjtést indítunk erről a közgyűlé
sünkről.
Végül a harmadik és legna
gyobb, közvetlenül előttünk álló
feladatot említem. Teológiai Aka
démiánk és Teológus Otthonunk a
hallgatói létszám örvendetes, je
lentős megnövekedése miatt súlyos
nehézségekkel küszködik. Sürgető
szükség van egy új akadémiai épü
letre és a régi épületnek a Teológus
Otthonhoz csatolására, átalakítá
sára. Lelkészképzésünk, a levelező
tanfolyamok és a lelkészkonferen
ciák érdekében sem várhatunk to
vább! Az egyházi vezetőség elhatá
rozta az építkezést és megbízást
adott a részletes tervek és költségvetés elkészítésére, mivel a főváros
a zuglói templom mellett már tel
ket is biztosított az új akadémiai
épület számára. Azt reméljük,
hogy egész egyházunk összefogá
sával és a testvéregyházak segítsé
gével meg tudjuk majd építeni a
jelenleg 30 millió forint határérték
ben tervezés alatt álló új épületet és
az építkezést a jövő év folyamán
meg tudjuk kezdeni, akkor ugyan
csak országos adakozást indítva
erre a nagy és fontos célra.

Az evangélikus gimnáziumról
Ezzel a három, mind lelki, mind
anyagi áldozatvállalásunkat rend
kívüli módon igénybe vevő fel
adattal egy időben újabb és ezek
nél még nagyobb erőfeszítést kívá
nó javaslat érkezett közgyűlésünk
höz. Az egyik az északi egyházke
rületi közgyűlés egyik lelkésztagjá
tól, kérve a Fasori Gimnázium
visszaállítását és egy tárgyalóképes
bizottság kijelölését a kérdés meg
vitatására. A másik, hasonló ja
vaslat a napokban érkezett a „fa^
sori öregdiákok” három képviselő
jétől, mely szintén a Fasori Gim
názium újjászervezésének napi
rendre tűzését kéri.
Még ezek előtt a beadványok
előtt, dr. Káldy Zoltán püspök
elnök hasonló kérését megújítva,
magam is kértem az állami hatósá
goktól az egyházi tulajdonban lévő
fasori épület sorsának rendezését.
Mivel a már több mint három
évtizeddel ezelőtt megszűnt evan
gélikus gimnázium ügye itthon is,
külföldön is ismételten fölmerült,
egyházi elnökségünk nevében azt
javaslom: eleget téve a két kérés
nek, tűzzük valóban napirendre a
volt Fasori Gimnázium visszaállí
tását, illetve egy új evangélikus
gimnázium felállítása ügyének ala

pos megvizsgálását. Ennek érdeké
ben jejöljön ki a közgyűlés egy
szakértőkből álló bizottságot az
országos felügyelő vezetése alatt.
Ennek a következő kérdéseket kell
majd minden részletre kiterjedően
megvizsgálnia és a megfelelő javas
latokat kidolgoznia:
(1) Lehetséges-e a Fasori Gim
názium visszaállitása, vagy milyen
más helyi megoldást kellene ke
resni?
(2) Milyen reális költségekkel
kell számolni a fasori épület esetle
ges visszaalakításánál, vagy egy
korszerű új gimnázium és diákkol
légium felépítésénél és felszerelésé
nél, berendezésénél?
(3) Milyen reális évi költségve
tést és az egyházunk részéről bizto
sítandó, állandó anyagi támoga
tást kíván egy modem, legmaga
sabb szintet képviselő gimnázium
és diákkollégium fenntartása, üze
meltetése 430 ezres lélekszámú
egyházunktól?
(4) Mi legyén az új evangélikus
gimnázium feladata, és hogyan
lenne biztosítható valóban evangé
likus egyházi jellege?.
(5) Hogyan lehet - több mint
három évtized után - magas szintű
evangélikus tanári kart szervezni*
és az állam milyen hozzájárulást
tud biztosítani a tanári kar és a
személyzet fizetéséhez?
Kérem, bízza meg országos köz: gyűlésünk ezt a bizottságot azzal,
hogy részletes jelentését és javasla
tait a döntésre illetékes, legköze
lebbi országos közgyűlés (1989) elé
terjessze. Időközben az előbb emlí
tett három, sürgető föladat egész
egyházunk lelki és anyagi erejét
nagyon komoly próba elé állítja.

Adjatok hálát az Úrnak, m ert jó!”

200 éves gyülekezeti évforduló
Lébényben
Október 19-én, vasárnap ünne
pelte a lébényi gyülekezet újraalakulásának 200. évfordulóját. Már
délelőtt a hálaadó istentisztelet és
az úrvacsora alkalma sokakat ho
zott el a templomba. A délutáni
órákban került sor a gyülekezet
írásos és tárgyi emlékeit bemutató
kiállítás megnyitására, ahol már
hasznát lehetett venni annak az
emléklappal együtt megjelentetett
meghívónak, amely a gyülekezet
eddigi lelkészeit és felügyelőit idő
rendben feltüntette.
A hálaadó ünnepélyen Koháry
Ferenc lelkész hirdette az igét a
106. zsoltár 1-5 verse alapján. Az
igehirdetésnek három fő gondola
ta volt: 1. Hálaadás Isten megtartó
szeretetéért. 2. Hálaadás a hitvalló
ősökért. 3. Hálaadás az evangé
lium követéséből származó felada
tokért, egyházunk és népünk kö
zösségében.
Az ünnepi közgyűlést Unger Já
nos felügyelő-helyettes nyitotta
meg. Miután köszöntötte a megje-

kérik, hogy a gróf Zichy Pál által
elüldözött lelkészüket és tanítóju
kat engedjék vissza, mivel ők már
„nemzedékek óta” lutheránus hi
ten vannak.” Ez az okirat ékesen
bizonyítja a gyülekezet régi, refor
máció korabeli múltját és akkori
viszonyait. A nádor ezt a kérvényt
elutasította, de az 1647. évi tör
vény visszaadta a gyülekezetnek a
kisebbik templomot és az iskolát.
Lett újra lelkész is, de 1663-ban
ismét elűzték, most már hosszabb
időre.
Ez volt a legnehezebb korszak a
gyülekezet életében. A horvát
nemzetiségű katolikusok újra
többségbe kerültek. Száz évvel ké
sőbb, 1763-ban még mindig volt
114 tiszta evangélikus család mint
egy 550 lélekkel. Ez idő alatt Tétre,
Mérgesbe, vagy Bezire jártak
templomba és ha ott esküdtek,
vagy kereszteltettek, akkor is meg
kellett fizetni a stólát a helyi plébá
nosnak.
A Türelmi Rendelet után öt év

keménység
Reménységgel indulunk az előt
tünk álló, új föladatok elé is, tudva
-azt, hogy
„akik az Úrban bíznak, erejük
megújul: szárnyra kelnek mint a
sasok, futnak.és nem lankadnak el,
járnak és nem fáradnak el”
(Ézsaiás 40,31).
Legyen egyházunk előttünk álló
útja az Istenbe vetett bizalom, re
ménység és megújulás útja, a szolgá
lat útja, nemzedékről nemzedékre!

A z oltár

lenieket, a helyi lelkész megtartot
ta gyülekezet történetéről szóló
előadását.
Ebből idézek: „Az egykori lébé
nyi bencés apátság irattárában,
mely később a plébánia irattárába
olvadt bele, megtalálható a lébényi
evangélikusok 1629-ből gróf Es
terházy Miklós nádorhoz írott la
tin nyelvű kérvényé, amelyben azt

A Magyarországi Evangélikus
Egyház országos közgyűlésének
határozata
1. A közgyűlés minden tagja
közbenjáró Imádsággal gondol
dr. Káldy Zoltán püspök-elnökre
betegségében, szeretettel küldi
köszöntését és kéri reá Isten gyó
gyulást adó kegyelmét.
2. A közgyűlés Isten iránti há
lával emlékezik a Lutheránus Vi
lágszövetség 1984-ben Budapes
ten tartott világgyúlésére, annak
gazdag gyümölcstermésére a vi
lág evangéllkussága és hazai
egyházunk életében.
3. A közgyűlés kéri lelkészein
ket, tisztségviselőinket és gyüle
kezeteink tagjait, a maguk helyén
Imádsággal, Jó szóval és felelős
cselekvéssel segítsék elő népünk
belső egységét, társadalmunk
lelki, erkölcsi, szellemi és anyagi
előmenetelét, a család, a munka,
az erkölcsi értékek megbecsülé
sét, magyar népünk és szeretett
hazánk békés Jövője építését.
4. A közgyűlés hálás az élet
sok Jeléért egyházunkban. De lát
ja a gondokat és hiányosságokat
Is szolgálatunkban. Ezért fölhívja
a lelkészeket és munkatársaikat
az igével és szentségekkel való
szolgálat, a szeretet dlakóniája
fokozott húséggel való végzésére
a gyülekezeti élet minden terüle
tén.
5. A közgyűlés szükségesnek
tartja a világi egyháztagok, a nők
és a fiatalok erőteljesebb bevo
nását az egyházi szolgálatokba
és tisztségekbe. Helyesli a teoló
giát végzett nőknek a férfiakkal
egyenlő feltételek mellett történő
felavatását a lelkészi szolgálatra.
6. A közgyűlés örömmel üd
vözli az Agenda új, átdolgozott
kiadásának közeli megjelenését
és 1987. Január 1-től való beveze
tését.

7. A közgyűlés áldozatos segí
tésre hívja egész egyházunkat a
Sérült Gyermekek Budai Szere
tetotthona megújításának, sopro
ni műemlék-templomunk meg
mentésének és a Teológiai Aka
démia új épületének felépítése
ügyében. Kéri híveinket, áldoza
tukkal, adományaikkal segítsék
ennek a hármas nagy feladatnak
mielőbbi megvalósítását.
8. A közgyűlés az országos
egyházi felügyelő vezetésével
szakértői bizottságot küld ki a Fa
sori Gimnázium visszaállitása, il
letve egy ú| evangélikus gimnázi
um és kollégium felépítése reális
lehetőségeinek felelős megvizs
gálására a püspöki Jelentésben
felsorolt kérdésekben. A bizott
ság tagjai: dr. Gyapay Gábor volt
fasori gimnáziumi tanár, dr. Kotsis Iván építészmérnök, dr. Luthár Jenő országos egyházi jog
tanácsos, Szemerei Zoltán orszá
gos pénztári osztályvezető, Szir
mai Zoltán budapest-fasori espe
res. A bizottság részletes Jelen
tést és Javaslatot terjeszt a legkö
zelebbi országos egyházi köz
gyűlés elé.
9. A közgyűlés felhívja egyhá
zunk minden lelkészét és egy
háztagját a belső egység, a biza
lom és egymás Iránti szeretet,
valamint egyházunk törvényes
rendje megőrzésére, ugyanakkor
a megújulás belső követelmé
nyére és a nyitottságra Is egyhá
zunk életében.
10. A közgyűlés köszönettel fo
gadja a püspöki jelentést egyhá
zunk elmúlt három évéről és az
előttünk álló feladatokról. Ugyan
akkor kifejezi bizalmát és teljes
támogatását egyházunk vezető
ségének szolgálata Iránt -

vei, 1786-ban jött el a várvar várt
alkalom a gyülekezet számára a
császári engedély formájában.
A földesúr elengedte a lelkészlak
nak megvásárolt jobbágyház után
járó robotot, az istentiszteleteket a
pajtában tartották. Az első lelkész
Semmelweis Sámuel sajnos egy év
múlva elég fiatalon elhunyt. Las
san mégis mozgásba lendült min
den, sokszor okozott viszont gon
dot a magyar és német tagok kö
zötti torzsalkodás az istentisztele
tek elosztása fölött. Tűzvész is
többször pusztított. 1795-ben fel
épült a templom, majd az iskola is.
Berta Dávid harminc évi lelkészi
szolgálata idején készült el az új
parókia és az új templomtorony is.
Őutána lett lelkész 1912-ben az
Amerikából hazatért Németh Ká
roly későbbi püspökhelyettes, aki
nek idejében nagyon sokat fejlő
dött a gyülekezet, ekkor épült új
nagyobb iskolája is. Innen kormá
nyozta az egyházmegyét, újságot
szerkesztett, számtalan közéleti
tisztséget töltött be. A gyülekezet
felügyelője Dr. Berta Benő volt
egyúttal az egyházkerületi főjegy
ző is.
Az előadás után köszöntötték a
gyülekezetét a megjelent lelkészek,
köztük Zámolyi Gyula ny. lelkész,
a katolikus gyülekezet képviselői,
a nagyközségi vb-titkár és Csapiár
Zoltán tanácselnök is, aki egyben
Horváth Antal megyei egyházügyi
titkár köszöntését is átadta.
A közgyűlés végén került sor az
évfordulót megörökítő fehér már
ványtábla leleplezésére, melyet Selmeczi Lajos gondnok adományo
zott. A közgyűlés ezután nyilatko
zatot fogadott el, amely kifejezte a
gyülekezet tagjainak háláját a jeles
évforduló alkalmából, egyúttal pe
dig azon ígéretet is kifejezésre jut
tatta, hogy mindenki képessége
szerint a gyülekezet javán fog
munkálkodni.
A sokak számára emlékezetes
ünnepély, annak különböző ese
ményeivel, látnivalóival, köztük
Csengéi Mártonná virágkötészeti
remekével valóban szinte egy csa
láddá fogta össze a megjelent nagy
gyülekezetét, lébényieket és elszár
mazottakat egyaránt. Az esti
órákba nyúló közgyűlés a Him
nusz eléneklésével ért véget, amely
után még terített asztaloknál foly
tatódott a hálaadás és az emléke
zés.
Koháry Ferenc
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GYERMEKEKNEK

A karácsonyfa üzenete
Égő gyertyákkal van feldí
szítve, úgy, hogy a sötét he
lyet megvilágítja. A kis égő
gyertyák azt jelentik: Jézus a
világ világossága. Amikor ez
a mi világosságunk szemeit
először felnyitotta, nem csak
abban a kis szegényes istál
lóban volt homály és sötét
ség, hanem az akkori nagy
világban is. A népek a bűn és
tudatlanság sötétségében
voltak elmerülve. A kará
csonyfa gyertyái csak rövid
ideig égnek. Jézus világossá
ga és igazsága azonban
örökké tart. Sok égő gyertyácska van egy fán; Jézus
világosságából tanítványai
nak is ad, hogy így ők is vilá-.
góljának. Némelyik ereje ha
mar felemésztődik, vannak
kisebbek, nagyobbak, de
mindig kisebbek lesznek, míg
végre életük utolsót lobban,
így van az emberi élettel is,
hol rövidebb, hol hosszabb,
nem tudjuk, meddig tart. Bár
itt úgy világolna, hogy ott to
vább égne örökké! A kará
csonyfán ajándékok is van
nak. Sokaknak csak ez kell.
Ne felejtsük azonban el,
hogy a legfőbb ajándék: Jé
zus, a megváltó és szabadí
tó. A karácsonyfa télen is
zöld. Üde, friss színe a tavasz
és nyár reménységét kelti fel.

Ha a tél minden fája pusztán
és ridegen áll is ott a télben,
a karácsonyfa tűlevelű zöld
ruhája a hó alól is kjcsilíámlik, a teremtő Isten nagysá
gát és hűségét hirdetve.
A keresztyén .szív is ily friss
örökzöldhöz
hasonlítson,
mindig kész és fáradhatatlan
lévén az Isten és emberek
iránti szeretet teljesítésében.
Nemcsak mikor az isteni sze
retet napsugara és földi sze
rencse ragyog ránk, hanem
mikor téli fagy és viharok,
szenvedés és megpróbálta
tás ér, akkor is erősnek és
hűnek kell maradni a keresz
tyén szívnek. Amint minden
ágnak egy közös törzse van,
úgy az Isten is egy és Atyja
minden gyermekének. Az
ágaknak a törzshöz való
szimmetrikus elhelyezése egy
teljes egészet képezve, jól
esik a szemnek. így alkossa
nak összefüggő, arányos és
harmonikus egységet a ke
resztyének egymás és Meste
rük iránt, hogy jó és kellemes
benyomást tegyen ez a világ
ra. Amint a karácsonyfán az
ágak, úgy tekintsünk mi is
valamennyien gondolataink
kal, szavainkkal és cseleke
deteinkkel felfelé az Ég felé.
Közli: Vértesi Jolán

Mária éheke L k 1,46-55 a legősibb ádventi ének, egyben a legszen
vedélyesebb, mondhatnánk a legforradalmibb a valaha is énekeltek
között.
Isten az alacsonyságban... Mária, az ácsmester feleség, mondjuk
a szegény munkásasszony, tekintély nélküli, jelentéktelen, Isten
előtt azonban jelentős, kiválasztott, a világ Megváltójának édes
anyja. Nem kegyessége m iatt... hanem azért, mert Isten az ala
csonyt, a jelentéktelent, a csekélyt teszi naggyá...
Isten a szegényekkel, az éhezőkkel van. A z ember gondolatai:
mindig feljebb, feljebb. Isten gondolata: mindig lejjebb, lejjebb.
Vajon a karácsony odasegit-e bennünket, hogy - Isten gondolatai
szerint - értékeljük és átgondoljuk utunkat?
Bonhoeffer

Egyenlő elbírálás
Hivatás-gondozásban részesülnek
Nem mindennapos látogatásban
volt részük az egyházi lapok szer
kesztőinek október végén a Magyar
Néphadsereg ceglédi laktanyájá
ban. A Honvédelmi Minisztérium
Sajtóosztálya készítette elő azt a
sajtótájékoztatót, amelyen a Hon
védelmi Minisztérium Agitációs és
Sajtóosztályának vezetője Keleti
György alezredes, Biscsák Dezső
ezredes, a ceglédi alakulat parancs
noka és Gróf Béla őrnagy az egység
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D IC S É R JÜ K IST E N T !
Mária éneke a legcsodálatosabb örömkiáltás, amely emberi
szívből valaha is kitört. Ez az ige minket is örömre, hálaadás
ra, Isten dicséretre hív.
Dicsérjük Istent, mert hozzánk jön! Mária éneke nem beszél
közvetlenül Jézus születéséről, de ez váltja ki nagy örömét:
kezd beteljesedni mindaz, amit Izrael annyira várt. Isten szabadítót küld népének.
Dicsérjük Istent, mert közénk jött! A mi világunkba, törté
nelmünkbe, emberi életünkbe. Magára vette az emberi lét
minden elesettségét és terhét. Isten maga, a leghatalmasabb,
a világ Ura az, aki megalázottságunkba, nyomorúságunkba
jön. Az az Isten, aki nem felejtett el bennünket, akinek irgal
ma megmarad nemzedékről nemzedékre. Hálaénekünk, di
cséretünk egyedül Istent illeti, aki Jézusban ember lett, testvé
rünk lett, hogy nekünk életet adjon.
Dicsérjük Istent, mert ránk tekintett! Amit Mária különle
ges módon, különleges megbízatásában átélt, az minden hívő
nek a tapasztalata. Nem csupán ennyi: „tudom biztosan, hogy
van Isten”, hanem ennél sokkal több: „rám tekintett az Isten!”
Felém fordult, megszólított. De nem is csak múlt időben,
hanem a jelenben is vallhatjuk: Most beszél velem Isten, most
törődik velem, most fordul felém tekintetével, szívével, szeretetével.
Dicsérjük Istent, mert azokat emeli fel, akiknek a legna
gyobb szükségük van rá! A kicsinyeket, a gyengéket, az eleset
teket. Mária csak nagy csodálkozással tud erről beszélni. Azt
az Istent magasztalja, aki „rátekintett szolgálóleánya megalá
zott voltára”. Tudja, hogy Isten csupán irgalomból, szeretetből választotta őt és nem azért mert megérdemelte. Isten
lényéből következik, - mondja Luther -, hogy abból, ami
semmi, ami kicsiny, lenézett és nyomorult, abból valamit,
valami drágát, nemeset, értékeset, élőt hoz létre. Mivel olyan
hatalmas az Isten, szemei mindig csak a mélybe látnak és nem
a magasba. Minél mélyebben van valaki, annál jobban látja
őt Isten. Mária Isten irgalmát, kegyelmét kapta, mely fölemel
te őt. Vele történt meg először az, amiből mindannyian élünk:
Isten rátekintett a megalázottra, a gyengére és fölemelte.
Dicsérjük Istent, mert nagy dolgokat tesz velünk. Mária
komolyan vette az Istentől kapott szót. Hitt Istennek. A hit
nem lát, de bízik, nincs bizonyítéka, de Isten ígéretére támasz
kodik. Először a hitben lett Mária anya - mondja Luther s csak azután ténylegesen, hiszen ha nem hitt volna, nem
kapta volna a gyermeket. Ilyen hitre van szükségünk nekünk
is. Isten nagyságos dolgai előtt az tud igazán megdöbbenni,
s azokból vigasztalást meríteni, aki hiszi, hogy Isten tud és
szeretetéből akar is nagy dolgokat cselekedni vele. „Te azon
ban hidd ingadozás és kételkedés nélkül, hogy Isten tud is,
akar is, veled is nagy dolgokat cselekedni. Ez a hit megváltoz
tatja az egész embert. Kényszerít, hogy félj, ha magasan vagy
s vigasztalódj, ha mélyen vagy. Annál jobban félj, minél ma
gasabban vagy és annál jobban vigasztalódj, minél mélyebben
vagy. Ez a hit, mint Krisztus is mondja mindenre képes.”
Karácsony küszöbén nyíljon meg a szívünk és szánk Isten
dicséretére! Magasztaljuk őt, a hatalmast, aki szeretetből em
berré lett értünk!
Nagyné Ferenczy Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Imádunk Téged Urunk, mivel annyira szeretted az embert, hogy magad
jöttél teremtett világodba, a szűk emberi létbe, a kicsinyes helyzetekbe,
az egyhangú szürke hétköznapokba, a vigasztalan körülmények közé,
az értetlenség börtönébe, a végső és végleges sikertelenség kudarcába,
a halandó és halálraváló testbe, az Istentől való elhagyatottság sötét
éjszakájába. Megmutattad, hogy mégis érdemes embernek lenni. Ámen.

Teológus sorkatonák

politikai helyettese számoltak be a
teológusok sorkatonai szolgálatá
ról.
A Magyar Népköztársaság tör
vényei értelmében a teológiai aka
démiákra, a hittudományi szemi
náriumokba jelentkező fiatalok is
kötelesek sorkatonai szolgálatot
teljesíteni. A szolgálati idő a teoló
gus-jelöltek esetében 18 hónap. Az
egyetemekre és főiskolákra felve
tetteké 12 hónap a tanulmányok

Találkozás az evangélikus, baptista, metodista teológus sorkatonákkal.
Középen dr. Vámos József professzor, aki a havonta sorra kerülő konzultációkon
- amelyeket a Teológiai Akadémia tanárai vezetnek - már több alkalommal is
részt vett
FOTO: Komlós

megkezdése előtt, valamint 6 hó
nap a végzés után.
Ott-jártunkkor - hivatás-gondo
zói nap lévén - meggyőződhettünk
arról, milyen hasznos ez a havi egy
alkalom. Nemcsak erről van szó,
hogy igetanulmányokat folytat
nak, áhítatpt tartanak, hanem hi
tük és mindennapi életük szinte
minden kérdése napirendre kerül.
A hivatás-gondozó - az evangéli
kus teológus jelöltek esetében Zászkaliczky Pál ceglédi lelkész - igen
felelősségteljes - számára is új szolgálatot végez. Ő az, aki ha szük
séges közvetít az elöljárók és a teo
lógusok között, hétköznapi gyüle
kezeti alkalmakat szervez, arra
meghívja a teológusokat, akik civil
ruhában látogatják ezeket a gyüle
kezeti összejöveteleket.
A ceglédi ott-tartózkodás során
módunk volt az evangélikus (itt
baptista és metodista taológusok is
vannak) református és katolikus
teológusokkal találkozni.
Meggyőződhettünk arról, hogy a
jogok és kötelességek tekintetében
egyenlő elbírálásban részesülnek.
Ugyanakkor Bibliát tarthatnak ma
guknál, a könyvtárban hozzájuthat
nak az egyházi kiadványok jelentős
részéhez. Ott találtuk az Evangéli
kus Élet legfrisebb számát is.
A vallásos és hitbeli meggyőző
dés tiszteletben tartásának számos
jelét és tényét tapasztalhattuk mind
a ceglédi laktanya vezetőinek, mind
a Minisztérium illetékeseinek a ré

széről. Különösen is örömmel ve
hettük tudomásul, hogy a ceglédi
alakulat parancsnoka minden tőle
telhetőt megtesz azért, hogy teoló
gusaink a 18 hónap alatt kivívják
katonatársaik elismerését, becsület
tel helytálljanak, gyülekezeti, istentiszteleti alkalmak látogatására vo
natkozó igényeik pedig - az egyenlő
elbírálás összefüggésében - megva
lósulhassanak.
A minden tekintetben rendhagyó
helyszíni sajtótájékoztató megerő
sítette azt a meggyőződésünket,
hogy közös dolgaikban a törvény
betartásán túl milyen jelentős szere
pe van a humánus, emberséges hoz
záállásnak.
Lehel László

Teológus sorkatonák

Ádventi jelzés fiataloknak
A nagy, ünnepi előkészület legtöbb
helyen az idősebb gyülekezeti tagok te
rületévé vált napjainkban. Fiatalok
számára még nincs idő a megállásra.
Tán gondolat és érzés sincs bennünk
arra, hogy szükségünk lehet az előké
szület nyugalmára vagy épp felfoko
zott nyüzsgésére. Azokban a gyüleke
zetekben azonban, ahol aktívan mű
ködnek az ifjúsági körök, a fiatalok
kiveszik részüket az . előkészületből.
Ádventi koszorú, igéslapok, fenyő
gallyak, karácsonyi versek és énekek
válogatása,
keresése,
tanulása...
A családi élet területén tán főként az
ajándékozás a gondunk: találót, ked
veset, személyeset... Halljunk most
mégis néhány jelzést, amely nemcsak a
külső felkészülésre serkent, hanem
odafordítja figyelmünket életünk né
hány olyan területére, amelyre talán
csak ádventben figyelhetünk igazán!

CSEND
Nem elég pusztán azt hallanunk,
hogy előttünk az élet, előttünk a ren
geteg lehetőség. Azokra az események
re, azokra a személyekre is gondol
nunk kell, akik és amelyek már mögöt
tünk vannak. Tizenéves korra is felhal
mozódhatnak belső terhek! Felbom
lott barátság, elszakadt kapcsolat nem
tűnik el nyomtalanul az életünkből.
Van, aki miattunk nem tud igazán
örülni. Van, akinek az ezévi karácso
nya miattunk nem lehet igazán boldog
és teljes. Idősebbek az ádventi időben
gyakran használják a bünbánat szavát.
Fiatalok szótárából el-eltűnik már. Ha
azonban csendben leülünk még ezek
ben az ádventi órákban és néhány kér
déssel megvizsgáljuk önmagunkat,
más lesz az ünnep előtti idő ereje. Nem
elég elénekelni gitárkísérettel: „Nem
látja senki, senki, aki néz, Mi van a
sívben, a szívnek mi nehéz. Csak egye
dül Jézus, csak egyedül Ő ...” (569.
ének) Meg kellene adni ennek a meg
hitt, ifjúsági konferencián is sokat éne
kelt sornak valódi helyét az életünk
ben. Sok felszínes, beszélgető ifjúsági
óra mellé odakívánkozik az ádventi
csend a fiatalok életébe. De sok seb és
kiábrándultság indulhatna a gyógyu
lás útjára, ha rászánnánk perceket,
hogy elmondjuk csendben, Jézus előtt
mindazt, ami fáj! Jézussal való kapcso
latunknak olyan része ez, amelyet sen
ki más el nem végezhet helyettünk.
Még a fiatalok bűnbánatához is csend
kell, és nemcsak a környezetben, ha
nem elsősorban' a szívben.

ÖRÖM
Amikor ezekben a napokban a ne
gyedik gyertyát is meggyújtjuk az ád
venti koszorún - a teljesség fényeként
- az örömre szoktunk gondolni. Nem
hiányozhat életünkből a tudatos meg
teremtés és a tényleges megélés. Ad
vent fő témája Jézus közeledése éle
tünkhöz. Hangneme pedig egyértel
műen az öröm. Ahova Jézus betér,
ahova szava és üzenete megérkezik, ott
mindig árulkodó jel az öröm. Öröm
nélküli fiatalokról sokat beszélünk.
Talán ifjúsági órán is észrevesszük, ha

valakinek nehezebb lesz a tekintete,
fénytelenebb a szeme, mert elveszítette
az életkedvét és az életörömét. Ádvent
ben figyelünk-e jobban egymásra? Él-e
bennünk az örömteremtési szándék?
Akik templomba érkezünk, Jézus örö
mét kapjuk. De honnan merítsen örö
möt, aki a magány sötétjébe, az alko
hol mámorába, a drog bódulatába me
nekül? Nincs használhatóbb megállító
és tartóerő lejtőn lefelé zúdulónak,
mint egy csoport, egy közösség, amely
minden életmegnyilvánulásával azt
üzeni: szeretünk téged, akarunk és tu
dunk örömöt ébreszteni benned. Nem
is tudjuk, milyen sokat jelenthetne egyegy ilyen ádventi lépés.

TÜRELEM
Ha valamit nehéz, elérnünk fiatal
éveinkben, az a türelem. Egyéni sor
sunkban is, kapcsolatainkban is jó erre
gondolnunk a „karácsony előtt” han
gulatában. Milyen hamar felindulunk!
Milyen könnyen dobjuk el az egymás
hordozásának fonalát! Jelzőket, erős
szavakat könnyen vág oda nemzedé
künk. Ezekben az órákban zsoltársort
énekelünk és mondunk: „Készítsétek
az Úrnak útját és egyengessétek ösvé
nyeit!”. Az is egyengető mozdulat, ha
egy keveset feladunk ingerültségünk
ből, hirtelenségünkből, túl gyors ítéle
teinkből. Ne a törvénytől való félelem
rettegése miatt tegyük ezt! Tegyük az
érkező Jézus várásának ünnepi erejé
vel!

MOZGÁS
A negyedik jelzés olyan sajátosan
fiatal, mintha semmit sem kellene érte
tennünk. Az ádventi mozgás iránya
azonban nem egyéni, nem is önma
gunkra koncentrált. Nem olyan moz
gásra késztet minket az érkező és jelen
levő Jézus, amellyel saját erőnlétünket
és hitünket szinten tarthatjuk vagy fej
leszthetjük, hanem olyan mozgásra,
amelynek célja a közösség. Ádvent
sürget és mozdít. Utakat rajzol elénk
magányba burkolózók felé, megtorpa
nok felé, egyensúlyt vesztettek felé.
Ádventi utak! Mozgást igényelnek.
Néhány lépés után azonban fordulatot
hoznak saját életünkbe: örökös öröm
igénylőkből örömteremtők lehetünk.
A mozgásban lévő Jézusban mozgás
ban lévő tanítványok lehetnek igazi,
ádventi útegyengetői.
A négy jelzés egyetlen mondattól
nyeri el belső erejét: „Az"Úr közel!” Ez
a tömör mondat nem riogatás. Azért
született, amiért Pál apostol kétszer is
leírta, hogy „Örüljetek az Úrban min
denkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti
jóságotok legyen ismert minden ember
előtt. Az Úr közel!” (Fii 4,4-5) Mielőtt
a karácsonyi öröm áhítatos nyugalma
ránkborulna, adjuk át magunkat en
nek a nyugtalanító, ádventi örömnek!
Csend, öröm, türelem, mozgás. Négy
szó - szimbolikusan négy gyertyára rá
írható. De fénye és melege csak akkor
lesz, ha valóban Jézus közelsége gyújt
ja lángra.
Szabó Lajos

Szerettünk téged,
Kardos György
A szívét célozták meg, de a lövedé
kek sorra a szíve körül csapódtak be.
így is elfolyt a vére. Ám érintetlen ma
radt a szíve, misztikus titkaival együtt
temették el idén februárban. Kardos
Györgyről van szó, a Magvető elhunyt
igazgatójáról, akiről sebtiben egy híján
negyven kezdő és befutott, népszerű és
kevésbé ismert író, költő „in memó
riám” vallott. Az írások alapján aligha
lehetne megfesteni portréját, noha min
den vallomás egy-egy erőteljes vonást
húzott meg a titokzatos, arcnélküli,
mégis erős karakterrel rendelkező em
berről. Kardos György majdhogynem
fogalommá vált, „Kardos-jelenséggé”
- ahogyan Berend T. Iván fogalmazta.
Absztrahálni lehetett, s a lelkűnkben
absztrahált kép róla az Embert ábrá
zolta. Igen, az Embert, nagy E-vel.
Megközelíthetetlen volt, mégis meg
közelíthető, kínosan emberkerülő,
mégis rejtett magnetizmusa vonzotta
az irodalom hajótöröttéit. Biztos és
megnyugtató rév volt, de inkább vilá
gunk hét csodája közül egyfajta új vilá
gító torony. Ő volt huszonöt éven ke
resztül a Magvető. Azt mondják róla,
egyes egyedül ő, aki az érvényesülés
gladiátor játékaiban igennel és nemmel
szavazhatott. Ám tette ezt halálos biz
tonsággal, intuitív érzékkel. S talán
ezért sűrűsödnek a sorok alján vastag
melaszként a hála hangjai.
Kardos elment, a nagy regiment már

hosszú idő óta várta vezénylő tisztjét.
A Magvető Kiadó még egyszer felsora
koztatta névsorolvasáshoz a „Gárdát”.
Egyre-másra hangzott a „presente”,
csak Kardos György nevénél maradt
néma a csapat. Azaz mégsem néma.
Mert a takarodó keserves hangja után
- de ez már a lélek irracionalitásához
tartozik - a legtöbben azt vallották:
Kardos György még itt van közöttünk.
Az „In Memóriám Kardos György”
nem halotti beszédek gyűjteménye.
Emlékek, emlékszilánkocskák, karco
latok, vallomások, amelyek fellobbanó
pásztortüzei lettek egyfajta kielégítet
len szeretetnek, szeretetérzésnek, ame
lyet rendszerint elmulasztottak szemé
be mondani a „Kiadónak”. Most eb
ben a kurta kis vallomáskötetben ki
mondták a legnehezebben kiejthető
szavakat: „szerettünk téged, Kardos
György”. S mert ilyen fuldoklásszerűen tört fel sok írónk érzelme, lett
egyik legszebb olvasmányunk a kötet:
„In memóriám Kardos György”.
Rédey Pál
Lapunk a Magvető Kiadó számos ki
adványát ismertette, többek között a
Tények és Tanúk sorozatból Jókai Mór,
Kádár Gyula, Vas Zoltán, Almásy Pál
stb. köteteit. Ennek kapcsán kerüt sor a
Magvető
igazgatójának,
Kardos
György halála emlékére megjelent kötet
ismertetésére.
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Karácsony titka

Ünnepi
koszonto

1
G ondolattarto m án y u n k b an úgy jelenik meg

karácsony, mint kedves újságunk ez idei
grafikáján. Magunk elé idézzük a majdnem
kétezer évvel ezelőtti betlehemi csillagfényes
éjszakát, a pásztorokat. Az isteni követek
zengő szózata a fülünkbe muzsikál; dicsőség
Istennek... békesség a földön... az emberekhez
jóakarat. Egyszerre szinkronban van szorongó
érzéseinkkel s el nem múló vágyainkkal
a karácsonyi angyalének. Jézusnak ma újra
kellene születnie, hogy hiteles hang rendítse
meg a kőkemény szíveket. Ne csak egy napra,
ne csak a várvavárt ünnepi órákra, de a földi
élet mindennapjára legyen bennünk több
jóakarat, formálódjanak imádságos mozdulatra
az ökölbe szorított kezek, csendesedjenek meg
a fékevesztett indulatok, örökre hallgassanak
el a fegyverek s legyen egyedül a hatalmas
Istené minden dicsőség.
A karácsony másik eseménysora a jászolbölcső
körül rajzolódik ki előttünk. A gyermekénekörvendező Mária, a szorongó szívű József,
akinek nem is olyan egyszerű ez az apaság,
s az ámuló szemmel a gyermek Jézusra tekintő
pásztorok. A grafika alkotója vagy éppen
Rembrandt 17. századi festményén úgy jeleníti
meg ezt az egyszeri eseményt, hogy a fény és
árnyék játékával akarja megfejteni a karácsony
örök titkát. Minden világosság a kisded
Jézusra vetítődik, mindenki más az árnyék
sötétségében sokadrangú szereplővé válik.
A minden bizonnyal isteni ihletettséggel
készült, művészi értékében is egyedülálló
alkotás valamit megsejtet abból, hogy
a karácsonynak nem az ember a főszereplője,
hanem az örök Isten.

A Szentírás írói is keresik a megfelelő szavakat,
amikor próbálják megfejteni karácsony örök titkát.
János evangélista tömör fogalmazással így ír: az Ige
testté lett. Lukács képies szépségű, mondatba önti
vallomását: meglátogatott minket a Naptámadat a
magasságból. Máté a Jákobban felragyogott csillag
ról beszél, Péter titokról szól, melybe angyalok kíván
csisággal beletekinteni kívántak. Pál apostol pedig
értékeli karácsony eseményét: Krisztus szegénnyé lett
érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazda
godjunk. Időzzünk most ez utóbbi páli vallomás fö
lött. Krisztus lemondva isteni méltóságáról ember
ként érkezik közénk. Krisztus lemondva arról, amit
szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem ki
sem gondolhatott - Isten mennyei világáról - ide jön
közénk a földre. Minden gazdagságot ott hagyott szegénnyé lett -,.s mégis mindent magával hozott, ami
nekünk minden fénylő aranykincsnél többet jelentő
érték.
Születésének helye, az igénytelen betlehemi barlan
gistálló az alkalmi jászolbölcsővel, hitelesen szimboli
zálja Isten beleaiázkodását emberi létformánk korlá
tok közé szorított szegénységébe. Jézus egész földi
pályafutása e gondolat jegyében zajlik. Pár hónapo
sán szüleivel Heródes haragja elől kell menekülnie.
Názáreti otthonában körülveszi az egyszerű ácsmes
ter mindennapi munkájával teremtett szűkös szegény
sége. Amikor útrakel s hirdeti Isten országa evangéli
umát, így panaszkodik: A madaraknak van fészkük,
a rókáknak barlangjuk, de az ember fiának nincs hova
fejét lehajtania. Szegénnyé, kiszolgáltatottá s elha
gyottá vált. Megalázták emberségében, gyűlölték Is
ten iránti hűségében s amikor szíve utolsót dobbant,
csak egybeszabott köntösén osztoznak - kockavetés
sel. Történelmi feljegyzések pedig Jiírül adják, hogy
két emberöltő múltán Domitianus császár maga elé
idézte Jézus családja rokonságát és amikor szigorú
szóval felszólította őket, hogy mutassák kincseiket,
azok a munkában megkeményedett kérges tenyerüket
tartották oda a hatalom dölyfös képviselőjének.
Krisztus valóban szegénnyé lett értünk. De szegénysé
ge lett a mi gazdagságunk. Közénk jött, hogy megelé
gítse az éhezőket és gyógyítsa a betegeket. Mindenkit
magához hív, mert nála talál békességet és új életet a
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pénz rabságának béklyóiban vergődő éppúgy, mint a
test örömei közt önmagát kereső bűnös asszony. Ir
galma kapuit nyitja meg minden régi életét feledni
akaró, bűnbánó lélek előtt. Bár tudós csillagászok
ajándékaikkal hódolnak előtte, s leborulva imádják,
ők lesznek megajándékozottak s rajtuk keresztül az
egész emberiség. A gyermek szelíd tekintete előrevetíti
szavait: ha olyanok nem lesztek mint e kis gyermek,
nem mehettek be az Isten országába.
Tiszta embersége, a törvény korlátáit széttörő szeretetigénye túlnő népe, a választott Izrael határain s
nem veszti érvényét akkor sem, amikor ö újra a látha
tatlan világ királyságába rejtőzik. Évszázadok siet
nek, nemzedékek váltják egymást, de távolba tűnő
alakja egyre jobban fénylik, mert 0 tegnap és ma és
mindörökké ugyanaz.
Nincs életünknek egyetlen területe sem, ahol Krisz
tus ne hatott volna. Nincs emberi kultúránknak egyet
len köre sem, melyet Krisztus ne érintett volna. A mű
vészet hozzá tér vissza ihletért. Az irodalom belőle
merít. A zene birodalma igéiből építkezik. Festők neki
ajánlják fel ecsetjüket. Költők róla verselnek. Renan,
19. századi francia tudós prófétikus vallomása igazo
lódik: Hozhat a történelem meglepetést, de Jézust
senki sem fogja felülmúlni.

Az 1967-ben elhunyt francia elbeszélő, Marcel Aymé Életkártya című novellájában egy képzeletbeli
álomról ír, ahol energia és élelmiszer-takarékosság
okából a lakosságot havonta egy-két hétre elaltatták.
Attól függően, melyik emberre mennyi ideig volt
szüksége a közösségnek, adták meg az ébren és mun
kával tölthető napok számát, melyet egy „életkártya”
pontosan szabályozott. Az intézkedés kitűnően bevált. Eltűnt az utcáról a hömpölygő tömeg. Megszűnt
a zsúfoltság a villamosokon és az áruházakban. Mindennél feltűnőbb volt, ahogy megváltozott az embe
rek egymáshoz való viszonya. Mindenki tudatában
volt, hogy minő rövid idő áll rendelkezésére. Igyeke
zett lelki és szellemi harmóniára törekedni, másnak is
ezt biztosítani; rövid és drága idejével bölcsen sáfár
kodni, igazibb emberi életet élni.
Őszintén reméljük, hogy nem kell földi létünket
soha elaltatással korlátozni emberségünk visszanyeré
se érdekében. Hiszen Jézus azért született a világra,
hogy amíg tart földi pályánk belőle boldogan merítsünk, általa meggazdagodjunk emberségünkben és
közelebb kerüljünk Istenhez s így minden nap célt és
értelmet nyer életünkben. Ehhez azonban nem elég,
hogy Betlehemben megszületett Jézus, a mi szívünkben is meg kell születnie.
Szebik Imre
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A mai ember számára különösen vonzó ez |
a szó: titok, őszinte gyermeki
kíváncsisággal közeledik hozzá fiatal és
idős egyaránt. Karácsonyt is körüllengi
a titok. Még a szerető családtagok is
titkot hordanak egymás között, és ez csak
karácsony este lesz nyilvánvalóvá.
Hatalmas titkot leplezett le Isten
karácsonykor. Nyilvánvalóvá lett Isten
szeretete, a bölcsek, a pásztorok és
minden ember előtt. A jászolbölcső
gyermekében megjelent az Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek.
A betlehemi jászolbölcsőnél bukkanhatunk
arra a jelre, nyomra, amelyik Isten
szeretetének irányát és nagyságát mutatja
a világ országútjain. Innen sugárzik ki
Isten szeretete minden irányba. S ez
a gyógyító, áldó sugárzás elér bennünket,
megújítja egész személyiségünket, mert
Jézus Krisztusnak csodálatos hatalma és
mindenre elég kegyelme van.
Karácsony a ma ünnepe. Megtartó
született ma néktek... Nem az örök
visszatérés, nem a minden évben újra
beköszöntő ünnep, a megszokás által
közömbösített dolgok adják a karácsony
lényegét. Ez a ma azt jelenti, hogy Isten
most akar velünk és általunk valamit
elindítani, hogy ez a ma legyen a kezdet,
új életnek, új erőnek, új elszánásnak,
megelevenedésnek a kezdete. Isten ma
hirdeti üdvözítő akaratát, ma tud nagy
örömöket készíteni és ma tud szolgálatba
állítani.
Isten Krisztusban megjelent kegyelme úgy
változtatja meg az embereket, hogy
a megváltoztatott emberek
megváltoztathassák a világot, hogy
nyomukban mindenütt szebb és békésebb
legyen a föld, mert az emberek békevágya
fokozottabb, mint bármikor, mert
a békére leselkedő veszély nagyobb, mint
valaha. Karácsony üzenete tehát nem
csupán a szívet akarja átformálni.
A jászolbölcsőben fekvő gyermek bátorító
jele annak, hogy Isten üdvözítő akarata
nem csupán fenn a mennyekben, nem
csupán az emberi szívekben, hanem itt
a földön munkálkodik.
Megváltozott életünk, szavaink,
cselekedeteink hirdessék minden embernek
a hírt, üzenetet, lehetőséget, hogy
keresztyénségünk halottá, értelmetlenné ne
váljék, sőt újra meg újra hangozzék fel
a hétköznapokban is a karácsonyi
himnusz: Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat.
Ezekkel a gondolatokkal kíván áldott
karácsonyi ünnepeket minden Kedves
Olvasónak
a Szerkesztőség

Evangélikus Elel 1986. december 21.
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„Örüljetek az Ürban mindenkor! Ismét mondom: örüijeJ tek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr
közel!” Fii 4, 4. S
V A SÁ R N A P - „Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az
I ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem,
I hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” Jn S, 30
(Zsolt 105,7 - Lk 1,46-55 - Zsolt 99) Hogyan ítéljük meg
embertársainkat? Igazságosan, vagy egyéni szempontok
szerint? Jézus Atyjára tekint, az ő akaratára figyel, s így ítél
meg minket most és majd utoljára. Igazságosságában bízI hatunk. (136. ének)
I HÉTFŐ - „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom
I és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Zsid
11, 1 (Zsolt 119, 81 - 2Kor 18-22 - Ézs 35, 1-10) Mi
általában azt mondjuk, hiszem, ha látom. Látni szeretI nénk, mert csak így tudunk meggyőződni dolgok léte felől.
I A levél írója valami olyat kíván tőlünk, ami idegen, szokat1 lan, nehezen teljesíthető. Mégis, ha elgondolkodunk arról,
I mi a hit, nem lehet jobban meghatározni, csak így: a remélt
I dolgokban való bizalom, a nem láthatók létéről való megI győződés. (323. ének)
I KEDD - „Megmentettél engem a haláltól, lábamat az
I elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.” Zsolt 56, 14 (ÍJn 1 , 7 - Jer 31, 2-6. 14 - Mt 1,
I 1-17) Mindannyian arra vágyunk, hogy .elmondhassuk:
■ nem halok meg, hanem élek. Jézusban Atyánk azt a valakit
I küldte, akinek meglátása után a zsoltárossal együtt mondI hatjuk: megmentettél a haláltól. De azt is tudomásul kell
■ vennünk, hogy bűneinkis napvilágra kerülnek, hiszen életünk minden napja Isten jelenlétében történik. Mégis I bűneinket beismerve és megbánva - reménykedhetünk az
I élet világosságában. (134. ének)
SZERDA - „Az Úr terve örökké megmarad.” Zsolt 33, 11
(Ef 3, 11 - Lk 2, 1-14 - Mt 1, 18-25) Nem véletlenszerű
I esemény az, hogy Jézus a földre jött, hogy az Isten gyenge
■ gyermekként közénk szállt. Isten eleve elrendelt'akarata
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volt ez. Mert Atyánk nem akarja az ember halálát, hanem
„hogy megtérjen és éljen”. Ezért küldte Fiát, váltságul értünk. Hogy általa békességünk legyen, és hogy ezt a
békéltetést ember és Isten között is elvégezze. (172. ének)
CSÜTÖRTÖK - „A bölcsek meglátták a gyermeket anyjá
val, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses
ládáikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
mirhát.” Mt 2, 11 (Jón 2, 10 - Lk 2, 15-20 - Mt 2, 1-12)
Nem furcsa, hogy a kisded Jézus előtt pogányok hajtanak
térdet? Hogy ők fedezik fel benne azt a valakit, aki bár még
most tehetetlen csecsemő, mégis a világ Megváltója? Tu
dunk-e karácsonykor mi is térdet hajtani? S tudunk-e nem
csak az ilyenkor szokásos ajándékokra, terített asztalra
gondolni, hanem Megváltó Urunkra figyelni? (161. ének)
PÉNTEK1- „Miután tehát a gyermekek test és vér részesei,
ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála
által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon,
vagyis az ördögöt.” Zsid 2, 14 (Zsolt 34, 20 - Jn 1, 1-5.
9-14 - Mt 2, 13-23) Jézus emberré lett, magára vette
emberi létformánkat. Nem azért, mintha enélkül nem szán
hatott volna meg, nem könyörülhetett volna rajtunk: De
ő vállalta ezt a létet, hogy mi lássuk: emberként szenved,
emberként kínlódik, járja az utakat, segít, gyógyít, beszél
emberekhez, s kinyújtja kezét feléjük. Emberként ment a
keresztre is - senki nem akarta tudomásul venni, hogy
Isten Fia - , s Feltámadottként él közöttünk a mai napig
is. (155. ének)
SZOMBAT i - „Zákeus örömmel befogadta. Akik ezt lát
ták, zúgolódtak és így szóltak: Bűnös embernél szállt
meg.” Lk 19, 6-7 (Ézs 66, 2 - ÍJn 1, 1-10 - Mt 3, 1-12)
A bűnösök barátja - vádolták sokszor Jézust. Ő vállalta
és vállalja ezt a mai napig. Hiszen ő az egészségeseket, a
magukat bűüteleneknek vallókat nem tudja gyógyítani,
csak a betegeket, a bűnösöket. De ez utóbbiaknak bocsá
natot ad, új lehetőséget, új életet. (382. ének)
Bachorecz Katalin

Budapesten,
1986. december 21-én
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Deák tér de. 9. (úrv.) T akácsné K ovácshá
zi Zelm a, de. 11. (úrv.) Pintér K ároly, du. 6.
Hangverseny - Bach: Karácsonyi oratórium
(H afenscher Károly). Fasor de. 11. (úrv.)
Szirmai Zoltán, du. S. gyermek és ifjúsági
karácsony. Üllői üt 24. de. fél 11. (úrv.) Ker
tész G éza. Karácsony Sándor u. 3 1 -3 3 . de. 9.
Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlo
vák) C selovszky Ferenc, déli 12. (magyar)
Kertész G éza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11.
R édey Pál. Kőbánya de. 10. Fabiny Tam ás.
Vajda Péter u. 33. de. fél 12. F abiny Tam ás.
Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út
69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. d e. fél
10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11.
R euss A ndrás. Váci út 129. de. negyed 10.
Bachorecz Katalin. Frangepán u. 43. de. 8.
Bachorecz Katalin. Újpest de. 10. Blázy La
jos. Pesterzsébet de. 10. Pintérné N agy Er
zsébet. Soroksár-Újtelep de. fél 9. Pintérné
N agy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. H avási
K álm án. Pestlőrinc Erzsébet-telep de. há
rom negyed 8. H avasi Kálm án. Kispest de.
10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sán
dor. Kispest W ekerle-telep de. 8. Bonnyai
Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik L ászló. R á
kospalota Kistemplom de. 10. B olla Árpád.
Rákosszentmihály de. 10. M átyásföld de. 9.
Szalay Tam ás. Cinkota de. fél 11. Szalay
Tam ás. Kistarcsa de. 9. Solym ár Péter. R á
koshegy de. 9. K osa László. Rákoscsaba de.
9. Inotay Lehel. Rákosliget de. 11. Inotay
Lehel. Rákoskeresztúr de. fél 11. K osa Pál.
Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de.
fél 11. (ném et), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du.
5. gyerm ekek karácsonya. Torockó tér de. fél
9. M adocsai M iklós. Óbuda de. 10. G örög
Tibor. X II. Tartsay Vilmos u. I I , de. 9. T a
kács József, de. 11. Takács József, du. fél 7.
H ernády N ándor. Modori u. de. fél 10. P esthidegkút de. fél 11. Hernády N ándor. Kelen
föld de. 8. (úrv.) M issura Tibor, de. 11. (úrv.)
Bencze Imre, du. 6. M issura T ibor. N ém et
völgyi út 138. de. 9. Bencze Imre. Kelenvölgy
de. 9. R ozsé István. Budafok de. 11. (úrv.)
R ozsé István. Csillaghegy de. fél 10. Benkö
Béla. Csepel de. fél 11. M ezősi G yörgy.

Advent 4. vasárnapján az oltárterítő
színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltárí igéje: Fii 4, 4-7; az igehirdetés alap
igéje: Lk 1, 46-55.

Sághy Jenő

Karácsonyi hegedűszó
Felébredt, az ablak felé fordítot
ta tekintetét.
- Szürkül már. Idejefelkelni, do
loghoz látni.
Almosán kászálódott le az ágy
ról.
- Ma meg ünnep van, karácsony
- ködlött fel benne.
Rosszkedvűen dörmögni kezdett.
- Ünnep, ünnep, mindig csak ün
nep. Az embert kizökkenti a rendes
kerékvágásból.
Kifelé mentében odaszólt a fele
ségének:
- Mire bejövök, készítsd el a ta
risznyát!
Szomorúan csendült az asszony
hangja a reggel reménytelen szür'r
keségében.
- Megint pincézni akar?
- Hát mit tudjak csinálni? - von
ta meg vállát a gazda. - Azzal nem
akarom botránkoztatni a szomszé
dokat, hogy karácsony délelőttjén a
ház körül kopácsoljak, fát vágjak.
Megszólnának érte. Azt meg te sem
kívánhatod tőlem, hogy templomba
menjek, hálálkodni az Istennek,
amiért a fiamat hat évvel ezelőtt
elvette... Ezt hiába kívánod. Fogjon
az Isten magának más bolondot, én
nem leszek neki bolondja.
Elvégezelődött az istállóban a jó
szág körül, aztán bement és nyaká
ba kerítette a megrakott tarisznyát.
Leányai a.szobát takarították. Fe
léjük fordult.
- Adjátok ide a szekrényből a
jobbik kalapomat! - Az ünnep ked
véért - tette hozzá gúnyosan.
Odaadták neki a kalapot, fejébe
nyomta és az ajtó felé lépett. Ott
megállt egy pillanatra.
- Délre megjövök. Az ebéd idejé
ben meglegyen!
Senki sem válaszolt. Tóth Mi
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hály egy rándítással megigazította
a tarisznyáját, aztán lassan, komó
tosan, mint akinek a dolog nem sie
tős, megindult a pinceszer felé.
A kisebbik leány, a tizenhat éves
Irma megszólalt:
- Édesanyám,
imádkozzunk
együtt édesapánkért.
- Hiszen annyit imádkoztunk ér
te - mondtafásultan Tóthné. - Hiá
ba. Úgy látszik: rajta már az imád
ság sem segít.
- Jól mondta, édesanyám: úgy
látszik. De akárhogyan látszik is,
Isten még segíthet rajta. Hátha ép
pen most akarja meghallgatni édes
apánkért való imádkozásunkat és
ha nem imádkozunk, nem lesz mit
meghallgatnia.
- Üljünk hát le - válaszolta édes
anyja.
Az asztalhoz ültek. Elővették az
énekeskönyvet, Bibliát. Elénekeltek
egy karácsonyi éneket, aztán Irma
a Bibliából olvasott fel. Utána
imádkozni kezdtek. A megkemé
nyedett szívű, kiégett lelkű édes
apáért, hitvesért...
Tóth Mihály ezalatt egykedvűen
ballagott az utcán. Havas, hideg
karácsony volt. A keményre fagyott
hó nyikorgóit a csizmája alatt. Em
berekkel nemigen találkozott, min
denki az ünnepi istentiszteletre való
készülődéssel volt elfoglalva.
- Mire elsőt harangoznak, oda
érek. Beveszem magam a pincébe és
meg sem hallom a harangszót. A kis
kályhában jó, pattogós venyigetüzet
csinálok, megreggelizem, sorba
koccintgatok a hordókkal, aztán
majd csak eltelik ez a délelőtt is.
Persze, hogy el, hiszen dolog is
akad - jutott eszébe. - A belső sa
rokban azt a háromszáz literest le
kell már fejteni.
V

Szivében nem volt harag az Isten
iránt, csak tompa, mélységes kö
zöny. Hosszú évekkel ezelőtt, ami
kor megkapta a hírt, hogy egyetlen
fia, a huszonnégy éves Sándor kará
csony délelőttjén elesett, akkor bi
zony tombolt benne a harag és a
düh. Szája füstölgőit a káromko
dástól, átkozódástól és hetekig úgy
járt-kelt, mint akinek az esze sincs
a helyén. Aztán lehiggadt, megcsen
desedett, csak éppen Istenről,
Krisztusról nem akart többé tudni.
Azelőtt sem volt szorgalmas temp
lomba járó, de azóta egyszer sem
nyitotta meg a templom ajtaját és
karácsony első napjának délelőttjét
minden egyes alkalommal a pincé
ben ünnepelte.
Maga mögött hagyta a falut. Az
éjjelfriss hó esett és az a falun kívül
még nem volt eltakarítva. Szekér,
autó sem járt az úton azóta. Nem
ijedt meg az akadálytól: egyenletes,
kimért léptekkel gázolta a mély,
töretlen havat.
Egyszerre valami szokatlan hang
érte a fülét. Megállt, hallgatódzott.
- Hegedűszó - állapította meg.
De ugyan honnan jön és ki hege
dül?. .. - Meglehetősen távol —ott,
ahol a szőlőhegyre vezető ösvény
elágazott az országúitól —kicsiny
házacska állt. - Máshonnan nem
jöhet a hang, mint abból a házból,
az öreg nyugdíjas Szabó tanítóéból.
Egyik fia, aki mérnök Pesten, jó
hegedűs. Bizonyosan hazajött kará
csonyra és most ő tölti idejét a hege
dűjátékkal.
Folytatta útját. Ahogy közeledett
a házhoz, a hegedűszó egyre erősö
dött. Ujjongva, sírva szállt a dallam
a nagyünnepi csendben. Körös
körül teljes volt a némaság, a levegő
mozdulatlanul állott. Ember, állat

V ÍZSZIN TE S
I. Próféta, könyvében jelentős fejezetet szentel az utolsó ítéletnek.
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16. Jelige. 17. Ötórai készlet jelzője. 19. H alpete. 21. J ózsef foglalko
zása. 23. A párizsi m etró új szakasza. 24. A kálium és a szén vegyjele.
25. N agym últú olasz kikötőváros és üdülőhely. 27. A M essiás elneve
zése Dávid könyvében.
FÜGGŐLEGES
1. A H olt-tengertől keletre lakó, izraelitákkal rokon törzs. 2. Őszi
levéltakaró. 3. A z apokaliptikához tartozó irodalmi műfaj, a küldetés
isteni eredetének leírása. 4. Arrafelé! 5. C sillagkép. 6. Szintén. 7.
D erekunkon viseljv^c. 10. Északi országrész Izraelben, ennek a főváro
sát is így nevezik. 12. ... iratok (a kánonba nem került könyvek,
tartalm azzák többek közt Salam on zsoltárait és több evangéliumot).
14. R uhát tisztít. 15. A utósiskola. 18___homo. (Pilátus ismert szavai,
kedvelt képzőművészeti tém a.) 20. Bolognai korabarokk festő (G uido,
1575-1642). 22. N ém et névelő. 25. A rubidium vegyjele. 26. rövidítés
angol férfi nevek előtt.
Zábó Gyula
E lőző rejtvényünk helyes megfejtése: reform áció, Frigyes, W itten
berg (rejtvényünkben helytelenül W ittem berg a m egfejtés, ezért „m ”
betűvel is elfogadtuk), R óm a, Leó. Szerkesztőségünkbe 24 helyes
megfejtés érkezett. A sorsolásón egy Evangélikus énekeskönyvet
nyert N é m eth L ászlóné, T ótkom lós. Ä könyvjutalm at postán küld
jük el.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A RÁDIÓBAN. 1986. december
21-én, vasárnap reggel 7.05 órakor az
evangélikus egyház félóráját közvetíti a
Petőfi rádió. Igét hirdet: dr. Nagy Gyu
la, az Északi Égyházkerület püspöke.

sehol. Csak a magányos hegedű
hangja élt, mozgott, szárnyalt, zen
gett a hóboritotta mezők, fá k felett,
a hallgató ólomszínű ég alatt.
A házacska fala színesen, arany
sárgán nevetett a nagy fehérségben.
Egyetlen nagy, széles ablaka nézett
az útra. Az ablak nyitva volt - bizo
nyosan szellőztettek —de nem lehe
tett belátni a szobába: hófehér csipkefüggöny takarta el a szoba belse
jét. S a függöny mögül egyre áradt
a láthatatlan hegedű zengő öröme,
panasza,
- Szépen szól - ismerte el Tóth
Mihály - és valahogy ismerős a dal
lama. Mi is lehet? ... - Persze, hogy
ismerős - ütött a homlokára. Kará
csonyt köszöntő gyerekek énekel
ték nálunk az este.
A hangok nyelvére tolultak...
- Mostan kinyílt egy szép rózsa
virág,
Akit régen várt az egész világ:
Bethlehemben kibimbózott zöld
ág,
Király nemből méltóság,
Király nemből méltóság.
- Hó, megálljunk! - vezényelt
önmagának. - Ez nem világi nóta.
Jézusról szól. Ahhoz pedig nekem
semmi közöm... Rózsavirág, régen
várt meg mi...: bolondság.
Elhallgatott, de a hegedű nem
hallgatott el. Ujjongva hirdette a
régen várt, csodaszép rózsavirág ki
nyílását, sírva panaszolta, hogy Is
tennek ez a legdrágább ajándéka
nem talált szállást az emberek kö
zött, majd meg túláradó érzéssel
zengte az üres, szomjas, epekedő
emberi szívnek a Bethlehemben
megszületett isteni gyermek után
való sóvárgását... Mintha a ház
mögött emelkedő, fehér vattakö
penybe öltözött szőlőhegy is meg
hajtotta volna fejét és úgy hallgatná
a hegedű csodálatos énekét...
A pince közel volt már. Zárt ab
laka, ajtaja komoran, szinte ellen
ségesen nézett a feléje tartó, gondo
lataiba mélyedt emberre... A hege
dűszó hirtelen elhallgatott, mintha
kettévágták volna. Tóth Mihály fel
kapta a fejét és megtorpant.
A csend kínzó sivársága belehasí
tott a szivébe... Pár pillanatig tar
tott csak a kietlen némaság, aztán
a csend üressége kitöltődött gazda
gon, túláradóan: bent a faluban
megkondult a nagyharang...
Isten trónusától láthatatlan an
gyalszárnyakon égi követ ereszke
dett alá és suhant be Tóth Mihályék
házába. Nem ment üres kézzel. Vit
te magával a karácsonyi ajándékot:
a meghallgatott imádságot...
A hóban álló ember megfordult,
aztán sebesen visszafelé lépegetett
az általa tört csapáson. Mikorra
mindhárom harang megszólalt,
odaért a templomajtóba...
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A kép eg y re növekvő sz e re p e a sajtó b an
KALME-szeminárium Budapesten
Az Európai Kisebbségi Evangélikus
Egyházak Kommunikációs Bizottsága
(KALME) november 17-20. között
szemináriumot rendezett hat magyar,
három szlovák és két lengyel résztvevő
számára. Elsősorban a tördelés, a foto
technika alapfogalmait, illetve a nyom
datechnika újabb eredményeit ismer
tették velük. Ä szeminárium a második
ilyen regionális alkalom volt, az elsőt
idén májusban Jugoszláviában rendez
ték az ottani egyházak és az olaszorszá
gi evangélikus egyház képviselői szá
mára.
Andrzej Wojtowicz, a Lengyel Öku
menikus Tanács igazgatója, az IDL
szerkesztő bizottságának elnöke „In
formáció, kommunkáció és képzés”
címmel a KALME és az IDL keretében
folyó' munkáról tartott előadást.
Dr. Gottfried Mierau, az IDL főszer
kesztője „Az egyházi újságírás tartalma
és feladata szóban és képben” címmel
szólt a lehetőségekről és feladatokról.
A gyakorlati foglalkozást Féner Ta
más, a Képes 7 főszerkesztő-helyettese,
a Magyar Fotóművészek Szövetségé
nek elnöke vezette be a fényképek saj
tóban történő felhasználásáról szóló
előadással. - Az egyházi sajtómunká
ban szerzett tapasztalatokról,« továb
bi célokról Éva Otelló, a Lengyel öku
menikus Tanács kiadójának igazgató
ja, Paul Weiland, az Ausztriai Evangé
likus Egyház sajtószolgálatának veze
tője, a KALME elnöke, valamint
dr. Nagy István, a Lelkipásztor, és Le
hel László, az Evangélikus Élet szer

kesztője számolt be. A résztvevők ellá
togattak a Nyomdaipari Fényszedő
Üzembe, ahol az Evangélikus Élet ké
szül. Találkoztak az üzem vezetőjével,
Baráth Jánossal. Az est folyamán pedig
megtekintették az Akadémia ofszetgé
pét is, amelyen a Lelkipásztort nyom
ják.
Győri János Sámuel ősagárdi és Tö
rök György Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás, Szlovákia) környéki
lelkész video- és szuper 8-as filmfelvéte
leken mutatták be, hogyan lehetséges
az egyházi életet, személyiségeket ily
módon megörökiteni. „Az igehirdetés,
éppúgy, mint minden másfajta közlés,
sok szó nélkül is lehetséges”, mondot
ták. Szó volt arról, hogy az európai
kisebbségi evangélikus egyházak életé
ről filmben, vagy videokazettán össze
foglalót készítenének, az érintett orszá
gok más amatőrfilmeseivel együtt.
A szeminárium előadóival és hallga
tóival találkozott dr. Nagy Gyula püs
pök. Hangsúlyozta a KALME és az
IDL munkájának fontosságát, azt,
hogy mennyire szükséges az együttmű
ködés a kisebbségi egyházak között,
amelyben jelentős szerepe van a sajtó
nak és egyre inkább a tömegtájékozta
tás más módjainak is. - Egyházunk
részéről a szeminárium hallgatója volt
Bachorecz Katalin angyalföldi lelkészi
munkatárs, szerkesztőségi munktárs,
Gáncs Péter nagytarcsai lelkész, to
vább Aklanné Balogh Éva, Herdliczka
Éva, Kardos Tamás és Lackner Pál a
Teológiai Akadémiáról. (IDL - szp)
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J. S. B ach
K a r á c s o n y i o r a tó r i u m á t .

karácsonyi orgonaműveket
játszik

Közreműködnek:
Sütő Mária - szoprán
Sántha Jolán - alt
Basky István - tenor
Kuncz László - basszus
Orgonái: Trajtler Gábor
Vezényel: Weltler Jenő
Igét hirdet:
Dr. Hafenscher Károly
Belépés díjtalan.
A templomot fűtjük.
Szany
Hülvely Sándor rábaszentandrási lel
kész 1986. november 7-én kiemelkedő
társadalmi munkájáért a Szany Nagy
községi Tanács Végrehajtó Bizottságá
tól kitüntető oklevelet és bronzérmet
kapott.
Körmend-Katafa
A körmendi gyülekezet katafai filiájának egykori hűséges gondnoka és év
tizedeken át buzgó presbitere, Szakály
Sándor és felesége, Kovács Szidónia a
napokban ünnepelték gyémántlako
dalmukat. Hatvan éve, 1928. novem
ber végén keltek egybe, és ezen a ritka
szép jubileumon gyermekei, unokái,
dédunokái, testvérei és rokonai vettek
részt, közel harmincán. Családi isten
tiszteleten a gyülekezet lelkésze hirdet
te Isten igéjét, utána az egész család és
rokonság úrvacsorát vett. „Uram, az
égig ér a te kegyelmességed, a te hűsé
ged a felhőkig!” (Zs. 36,6)
H a lá lo z á s

Kamondon elhunyt 83 éves korában
Horváth Jenő testvérünk, aki 22 évig
volt a gyülekezet gondnoka. Nevéhez
fűződik a templom építésének szolgála
ta is. Temetése nagy részvét mellett no
vember 20-án volt. Emlékét a boldog
feltámadás reménységében Szeretteivel
együtt kegyelettel őrizzük.
F ilm v etítés

A karácsonyi ünnepekre való.tekintettel a Kossuth Filmszínház
(Bp. XIII., Váci út 14.) december
22—31 -ig du. Vió-kor műsorra tűzi
Kis József: Nyitott utak c. filmét,
mely a magyarországi egyházak
életével foglalkozik.

Értesítjük Olvasóinkat és a Lel
készi Hivatalokat, hogy az ezidei
karácsonyi újságunk az 52. szám
lesz. Nyolc oldalas, az ára 11,- Ft.
A karácsonyi számunk kipostá
zására a december 15-i héten kerül
sor, az ádvent 4. számmal egyidőben.

A p ró h ird etés

Templomtornyok, tetők korrózióvé
delme, karbantartása, javítása, villám
védelem bemérése, tervezése, kivitelezé
se, szükség szerint állványozás nélkül,
ipari alpinista technológia alkalmazá
sával. Terraservice Budapest, 1021
Bognár u. 3. tel.: 342-628.
Eladó egyszemélyes öröklakás, te
rasszal, kis kerttel, némi ingósággal.
Szeparált, komfortos. Jelige: Budapest,
zöldövezet.
Lakodalomban elektromos- orgoná
val - szombat déltől vasárnap reggelig
- zenét szolgáltatunk. „Házaspár” jeli
gére a kiadóba.
Albérletet keresek, ha lehet, család
nál. Egyszerű munkás ember vagyok,
igénytelen, húsz éves. Rendszeres, jó
munkahelyem van, de méltányos bért
tudok csak fizetni. Lehetőleg Budán
XII. kér. vagy II. kér. munkahelyertihez közel. (Alagsor, padlástér is érde
kéi.) Jelige: „légy békével”.
Budai szövetkezeti egyszobás lakás
ban leszázalékolt, beteg asszony család
ra vágyó, szeretetre, gondoskodásra
szorul. Életjáradékkal egybekötött
minden megoldás érdekel. „Erős vár”
jeligére a kiadóba.
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Evangélikus Elet 1986. december 28.
. . . nem hallgatjuk el a zt sem,
hogy aggodalom és féltés él szívünkben...”

A z én karácsonyom
Gyermek és ifjúkorom karácso
nyai nagyon boldogok voltak.
Csak most, a távolból visszatekint
ve, tudok igazán hálát adni értük.
Magába ölelt a családi otthon me
lege. Szülők, nagyszülők, nagyné
nik, nagybácsik - közöttük egye
dül csak én a gyerek. A sarokszo
bában nagy karácsonyfa állt, rajta
nem gyári díszek csilláma, hanem
dió, alma, vaníliás perecek, mézes
kalács szívek és csillagok - illatuk
betöltötte a házat. S persze a fe
nyőé és a gyertyáké is. Olyanféle
karácsony volt ez, mint amilyenről
Zsigray Júlianna írt „Aranyha
rang” című (1933) könyvecskéjé
ben: „Emlékszel még a régi tájra,
liol anyád élt és nevetett?... add a
kezed: ugye meleg a cukros szőlős
friss kalács... és itt belül meleg szo
ba, a nagy fenyőfa illata... és az
illatos ágakon, a libegő kis lángo
kon öröm és emlék”.
Ez volt a gyermekkor, az én ka
rácsonyom, a család karácsonya.
S talán, remélem, ma is ilyenfor
mán van sok helyütt: egy este, ami
kor együtt van az egész család, né
ha messzi földről is hazaérkezet
tek, a fa és a megterített asztal kö
rül. A szeretet és béke ünnepe,
mondogatjuk, amikor megnyílhat
nak a szívek és kezek, egymás felé.
így van-e? Bár csakugyan így
lenne.
A gyermekből ifjú lett, igehall
gató majd - felnőtten - igehirdető
is. A karácsonyfa csengettyűjéhez
hozzácsendült a templomi harang
szó, a család köré odaállt a gyüle
kezet. Az otthonból templomba
vezetett az út, a család immár
együtt ünnepelt a hívek gyülekeze
tével. Az ünnepi kalács mellé az Úr
asztalán a még sokkal drágább ele
del: az élet kenyere, ige és Úrvacso
ra. Az ajándékozás és örömszerzés
- legnagyobb öröm örömet szerez
ni! - j ó szándéka mellé és fölé oda
került a nagy ajándék: a testté lett
ige: Jézus ma született! Nemcsak
egykor, Bethlehemben, hanem ma
is újra meg újra meg akar születni,
szíveinkben.
Feledhetetlen számomra 1944
sötét karácsonya. A gyermek- és
ifjúkor emlékeinek kristálygömb
jét széttörte a háborús iszonyatok
vaskeze. A templomharangok légi
riadót jeleztek, a karácsonyfagyer
tyák helyett óvóhelyek mécsei
szűrtek félelmes halvány fényt. El
mentek már a gyermekkort egykor
óvó drága öregek s a kis családot
is szétszórta a nagy vihar. Soha
többé ilyen karácsonyt!
Hogy ne lehessen többé ilyen ka
rácsony, azért az ünnep körének ki
kellett tágulni: legyen, lehessen az

ünnep mindnyájunké. Népeké, az
egész világé. Milyen messze va
gyunk még ettől. Asztalunkon újra
ott van Istennek hála - a karácso
nyi kalács, de a családi otthon me
lege és a gyülekezet ünneplésének
fénye, nem feledtetheti a milliókat,
akiknek e napon talán falat kenyér
se jut. Akik - újra - sokfelé a föl
dön, talán óvóhelyen töltik a „sze
retet és béke” ünnepét, vagy az
országutak menekülő 'vándorai,
mint egykor Mária, József és a
Gyermek. Hontalanok és otthon
talanok. Nem ünneprontás akar
lenni e néhány szó, csak arra emlékeztetés: akkor igazi a karácsony,
ha az mindannyiunké. „A magas
ságban dicsőség Istennek, békes
ség legyen földön embereknek és
jóakarat mindenféle népnek és
nemzetségnek” (158. énekünk 2.
verse).
Mert a karácsony valójában az
Istené. Ő szerzetté ezt az ünnepet,
szeretetéből.
Ajándékozásunk,
örömszerző igyekezetünk az Ő
ajándékából válhat valósággá és
életté. Nemcsak ezen az egy estén.
„Egyszer van egy esztendőben ka
rácsony”, vallja a népi szólásmon
dás. Igaz - a naptárban, de ennek
az „egyszerinek át kellene melegí
teni és világítani egész életünket.
Isten Fia eljött és itt akar maradni
velünk, minden napon, a világ vé-

A M a g y a r I z ra e litá k
O rsz á g o s
I r o d á já n a k e ln ö k e
m e g lá to g a tt a
egyházunkat
A Magyar Izraeliták Iro
dájának új elnöke, dr. Lo
sonci András főorvos, no
vember 26-án felkereste az
Északi Egyházkerület püs
pöki hivatalában dr. Nagy
Gyula püspököt.
■ A meleghangú megbeszé
lés során a MIOK elnöke
kifejezte őszinte jókívánsá
gait dr. Káldy Zoltán püs
pök-elnök gyógyulásához.
Az elnök és a püspök öröm
mel szóltak a magyar izraeli
ták hitközössége és az evan
gélikusok közötti őszinte jó
kapcsolatokról és annak el
mélyítése lehetőségeiről ha
zánkban és a világ más ré
szeiben.

VÁMOS JÓZSEFET KÖSZÖNTJÜK

Dr. Vámos József, Teológiai
Akadémiánk professzora e hónap
ban töltötte be hatvanadik élet
évét. Mezőberényben született, kö
zépiskolai tanulmányait a Békés
csabai Evangélikus Gimnázium
ban végezte. A soproni teológiai
évek után 1951-ben Békéscsabán
avatták lelkésszé. Segédlelkészi
szolgálatot végzett a soltvadkerti,
a józsefvárosi, a ferencvárosi, a
zuglói és az óbudai gyülekezetek
ben. 1962-től intézeti tanár a Teo
lógiai Akadémián, 1969 óta pedig
az Egyház és társadalom tanszék
professzora.
Teológiai munkássága az ószö
vetségi tanszéken kezdődött. Itt
szerzett doktori fokozatot 1965ben. Teológiai pályája eltávolo
dott ugyan az Ószövetség világá
tól, de nem lett hűtlen a teológia
tudományának ehhez a szép ágá
hoz. Jelenleg is ószövetségi témán

dolgozik, Ezékiel próféta könyvé
nek kommentárját készíti.
A sajtószolgálat és az ökumeni
kus munka az a két főág, ami taná
ri munkája mellett egyházi tevé
kenységét jellemzi. Az Evangélikus
Élet olvasói jól ismerik nevét cik
keiből, „Az ember védelmében” cí
mű könyvéből. De rovatvezető
ként névtelenül is ott áll minden
megjelent újság mögött.
Húsz esztendeje titkára az ö k u 
menikus Tanácsnak. Sohasem je
lentett számára üres címet ez a
tisztség. Egész gondolkodásmód
ját, munkásságát ökumenikus
szemlélet jellemzi. Ennek a szemlé
letnek jele 13 éve végzett tanári
munkája a Szabadegyházak .Taná
csa Lelkészképző Intézetében.
Akadémiánk és egész egyhá
zunk köszöntése mellett hadd áll
jon itt az Evangélikus Élet olvasói
nak köszöntése: Isten adjon pro
fesszorunknak sok szép, munkás
esztendőt abban a szolgálatban,
ahova őt az egyház Ura állította!
Vámos József professzort szüle
tésnapja alkalmából - december
9-én - köszöntötte az országos
egyházi elnökség.

Dr. Vámos Józsefet 60. születés
napja alkalmából - az állam és az
egyház közötti jó viszony ápolása
érdekében kifejtett munkássága el
ismeréseképpen - a Munka Érdem
rend arany fokozatával tüntették
ki. A kitüntetést Miklós Imre ál
lamtitkár, az Állami Egyházügyi
Hivatal elnöke adta át.

gezetéig. A Gyermek kezében mint régi festők annyiszor ábrázol
ták - a földgömb az „országalma”:
a teljes hatalom jelképe. Isten egy
szer a Fiát adta - mit adhatnánk
mi Neki? A szívünket, kevesebbet
nem. És egymásnak? Csak annyi
szeretetet, amennyit Tőle el tud
tunk fogadni.
Az én karácsonyom? Akkor le
het az, ha Isten kezéből fogadom
el az egyetlen nagy ajándékot.
A családé? Akkor az igazán, ha
engedjük, hogy Isten szeretete me
legítse át gyarló örömszerző igye

kezetünket. A gyülekezeté? Ha az
oltár mellé is odaállított kará
csonyfa a kereszt fényében tündö
köl, mert „a jászolbölcső és a ke
reszt egy fából van faragva”, val
lotta Lutherünk. Mindnyájunké?
Ha a hatalmas Gyermek erőt vesz
kételkedésünkön, erőtlenségün
kön, s megtölt elvehetetlen öröm
mel s ezt megosztjuk másokkal is.
„A Megtartó ma született, ég-föld
örül ma veletek, egy ártatlan kis
csecsemő. Egész világ üdve lesz ő”
(150. énekünk 2. verse).
Groó Gyula

* A z mondja Lukács evangélista, hogy „ma született a M eg
tartó". Nagyon szép szó s nagyon szép gondolat. E z egy nagy
gondolat, nagyobb minden filozófiánál, amit e percben ma
gamban érzek. - M a született a Megtartó. Csak ez maga
milyen csoda, hogy ilyen kép mennyi örömöt tud okozni!
M ennyi erőt és mennyi új életkedvet. - Minden fajtájú ember
megérti ezt a képet: M egtartó. S ha az ember megérti a
gondolatot, akkor boldog mosolyra nyílik az arca, s felnéz az
égre s néz a megláthatatlan felé s érzi, ahogy átsugárzik egész
életén a különös áramlás, a veszteségek és a nyereségek
áradata. - M ert itt van a létezésben a M egtartó, aki megtart
ja a gyönge embert s a gyönge nemzetet, a gyönge emberisé
get, ezt az egész gyönge világot. - M ilyen semmi az egész
Kozmosz, de él a M egtartó! S ez a karácsonyi öröm.
(M óricz Zsigmond)

MENTSÜK MEG
SOPRONI
TEMPLOMUNKAT!

Mint Híveink már értesültek
róla lapunk hasábjairól, a kétszáz
éves soproni evangélikus műem
lék-templomot súlyos veszély fe
nyegeti. A két és félezer ülőhe
lyes, hatalmas templom tetőszerke
zetét két évszázad viharai annyira
tönkretették, hogy a katasztrófahelyzetet csak ideiglenes megerősí
téssel lehetett elhárítani. A déli fő
fal kidőlésével továbra is számolni
kell, ami végzetes következmé
nyekkel járhat. A torony kőszerke
zete is jelentős károsodásokat mu
tat. A hivatalos szakértői vélemény
szerint a közvetlen veszély elhárí
tása és a műemlék-templom három
szakaszban való helyreállítása a je
lenlegi árakon 11 millió forint kö
rüli összeget igényel. A soproni
evangélikus gyülekezet, amely a
második világháború után csaknem

egyharmadára csökkent, ezt a
rendkívüli terhet egyedül viselni
nem tudja.
Egyházunk nemrég tartytt köz
gyűlése ezért elhatározta, hogy or
szágos gyűjtést indít egyik legna
gyobb és legszebb evangélikus
templomunk megmentésére. Arra
kérjük gyülekezeteinket és kedves
Híveinket, hogy mindenki lehetősé
gei szerint, de igazi áldozatvállalás
sal segítse soproni templomunk
megmentését. A nagyobb adomá
nyokat lapunkban is nyugtázzuk.
A felajánlott egyéni és gyülekeze
ti adományok rendes belföldi postautalványon az Evangélikus Orszá
gos Egyházi Pénztár címére (1085
Budapest, Üllői út 24.) vagy az
Evangélikus Országos Egyház
511-34725 sz. csekkszámlájára át
utalási postautalványon küldhetők
be. Átutalási postautalvány az ille
tékes lelkészi hivatalban szerezhető
be. Minden befizetésnél kérjük a
következő célmegjelölést feltüntet
ni: „Soproni templomunkért”.
Kérjük és előre is megköszönjük
Híveink szeretetét és áldozatkész
ségét!
Erős vár a mi Istenünk!
Dr. Fekete Zoltán
országos felügyelő
Dr. Nagy Gyula
püspök

Nyilatkozat a kisebbségben
élő magyarság ügyében
Mi, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak
református, evangélikus, baptista, metodista, ortodox és a Szabadegyhá
zak Tanácsa, valamint a Magyar Unitárius Egyháznak vezetői az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
Öröm és hála tölti el szívünket afölött, hogy a történelmi viharok által
szétszórt magyarok között a kapcsolatok az utóbbi esztendőkben re
ménytkeltően fejlődtek és mélyültek. Mindez az ősi hagyomány, a közös
kultúra, a gazdag történelmi örökség és az édes anyanyelv iránti ragasz
kodásban, nem utolsó sorban pedig a közös hitben gyökerezik. Több
reményteljes jelét láttuk ennek az utóbbi időben: gazdagodik az Anya
nyelvi Konferencia munkája, új kapcsolatok létesülnek hazai és külföldi
magyar tudósok, közgazdászok, orvosok és mások között. így válik
egyre színesebbé az óhazában és a világ számos országában élő magyarok
közötti szellemi-lelki kulturális érintkezés. Egyházaink tekintetében szin
tén számos szép eredményről adhatunk számot; kialakultak a lelkészcse
rék, diákcserék, gyülekezetlátogatások. Ezeknek az érintkezéseknek ki
emelkedő eseményei voltak a Debreceni Református Kollégiumi Kántus
1986 tavaszán tett észak-amerikai hangverseny körútja, a Lutheránia
Énekkar és a Baptista Egyház kórusának külföldi hangversenyei. Mind
ezért legyen Istené .a dicsőség, akit a zsoltáríró szavával így magaszta
lunk: „Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme és nemzedékről nemze
dékre való az ő hűsége!” (Zsolt 100:5)
Örömünket nőm csökkenti, sőt növeli az, hogy noha a világ különböző
területén élő és mi, az anyaországban élő magyarok némely kérdésben
eltérő véleményen vagyunk is, igyekszünk szót érteni egymással. Kapcso
latainkat a párbeszéd-készség jellemzi, amelynek mély motívuma az,
hogy mindnyájan megbecsüljük és komolyan vesszük a közös örökséget. ,
Meggyőződésünk, hogy ehhez a drága örökséghez való ragaszkodásunk '
és a gondviselő Istenbe vetett közös hitünk olyan erős, hogy a nézetkü
lönbségeket is él tudja hordozni.
Azért is rendkívül fontosnak tartjuk az óhazai és a szétszórtságban élő
magyarok kapcsolatainak erősítését, mert valamennyien érezzük az egész
emberiség jövőjét fenyegető nukleáris katasztrófa veszélyét. Tudjuk,
hogy kapcsolataink erősítése - noha szerény keretek között is - szerves
része a népek, a nemzetek közötti bizalom és békesség építésének.
A békesség megőrzésére irányuló törekvésnek komoly jeleit látjuk
hazánk nemzetközi kapcsolatai fejlődésében. Hazánk a Kelet és Nyugat
közötti eleven, az enyhülést és a bizalmat építő, sokoldalú érintkezések
szószólója. Mindez abból a felismerésből fakad, hogy az olyan kis orszá
goknak, mint mi is vagyunk, jelentős szerepe lehet a nemzetközi bizalom
és megértés kialakításában. Bizonyára ezért nőtt meg és fokozódik a
hazánk iránti nemzetközi érdeklődés.
Nemzeti történelmünknek sajátos és szomorú fejleménye, hogy ha
zánktól távol sok országban szétszórtan - diaszpórában - és a szomszé
dos országokban nagyobb számban és egy tömbben élnek magyarok.
Valljuk, hogy a magyarság és kultúránk részei, hordozói és őrzői ők is.
Ezért érzünk felelősséget sorsukért. E felelősségtől indíttatva azt kíván
juk, legyenek államuknak jó polgárai, hogy így összekötő kapocs és híd
lehessenek Magyarország és országaik között. Különösképpen fontos ez
a hazánkkal szomszédos történelmileg is egymásra utalt és a jelenben a
szocialista fejlődés útját járó népek esetében. Tudjuk, hogy nagy türelem
re, kölcsönös megértésre és sok jó szándékra van szükség, s azért imádko
zunk, hogy ez meglegyen mindnyájunkban. Ugyanakkor nem hallgatjuk
el azt sem, hogy aggodalom és féltés él szívünkben, mert kedvezőtlen
híreket kapunk, és személyesen is tapasztalunk szomorú jelenségeket a
Romániában élő magyarok helyzetében, amely szomszédos országhoz
évszázados történelmi kapcsolatok fűznek bennünket. Ezeknek a kap
csolatoknak a szálai különösen is erősek a Romániában élő magyar
kisebbséggel. Hiszen a számos'családi, rokoni, baráti kapocs az ott élő
és az itthoni magyarság között - létező valóság.
Amikor hangot adunk aggodalmainknak és félelmünknek, azt is el
mondjuk, hogy nagyra értékeljük azokat a testvéri érintkezéseket, ame
lyeket egyházaink a Román Ortodox Egyházzal és más Romániában élő
egyházakkal létesítettek. Meggyőződésünk, hogy ők velünk együtt osz
toznak az egymás terhe hordozásának és a békéltetés szolgálatának
felelősségében, „így töltvén be a Krisztus törvényét”. (Galata 6:2) így
tudunk hozzájárulni az országaink határain belüli és a népek közötti
megbékéléshez. Elutasítjuk azonban azokat a nem tiszta szándékú törek
véseket, amelyek célja - induljanak akár itthonról, akár külföldről - a
zavarkeltés és a békétlenség népeink között.
A keresztyének legnagyobb kiváltsága - éljenek bár Keleten vagy
Nyugaton, Északon vagy Délen - az imádság szolgálata. Ezért hordoz
zuk imádságunkban az egész világ békességét: minden embert, vala
mennyi keresztyént, különösen most Krisztus születésének ünnepén, a
tőlünk nagyon, vagy kevésbé távolra szakadt magyarokat. Hisszük, hogy
az imádságnak ez a szolgálata kölcsönös; ők is könyörgésben gondolnak
ránk, osztozva gondjainkban és reménységeinkben.
A Karácsony a szeretet ünnepe. „A soha el nem fogyó szeretet” (I. Kor.
13:8) jegyében az apostol szavaival fejezzük ki jókívánságainkat és remény
ségeinket: „Mert ő a mi békésségünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget
és lerontotta a közbevetett választófalat... És eljővén, békességet hirdetett
néktek, a távolvalóknak és a közelvalóknak” (Efézus*2:14, 17).
A Magyarországi Református
A Magyarországi Evangélikus
Egyház nevében:
Egyház nevében: '
Dr. Tóth Károly püspök,
Dr. Nagy Gyula
a Zsinat lelkészi alelnöke
püspök
A Magyar Baptista
A Magyar Methodista
Egyház nevében:
Egyház nevében:
Viczián János elnök
Hecker Frigyes szuperintendens
A Szabadegyházak Tanácsa
A Magyar Orthodox
nevében:
Egyház nevében:
Dr. Szakács József
Dr. Berki Feriz
elnök
esperes-adminisztrátor
A Magyar Unitárius Egyház nevében:
Dr. Ferencz József püspök

F a lu T a m á s

Karácsonyeste
Karácsonyeste, gyertyafény,
Szív a szívhez most oly közel,
Sok fenyőág: sok kar, amely
Egész világot átölel.
De van szív, mely nem lel szivet,
Van seb, amelyre nincsen ír,
Nincs ember annál szomorúbb,
Mint ki karácsonyeste sír.
V ankóné D u d ás Juli: P á szto ro k k öszön tése

Shiller

Evangélikus Élet 1986. december 28.

BESZÉLGESSÜNK
GYERMEKEKNEK

KARÁCSONY
ESTE
IGÉJE

Karácsonyi
öröm
A gyermekarcon általá
ban ott van az öröm. Ha
nem beteg, ha nem gyötri
fizikai fájdalom, örülni szo
kott. De sok felnőtt figyel
gyermekarcot
Karácsony
estéjén! Van, aki azért, mert
életfilozófiájának igazolását

kereái: én mindent érte te
szek; ő az egyetlen cél az
életemben. Van, aki azért,
mert kér: erőt és sugárzást
szeretne kapni saját életé
nek rideg, örömtelen napjai
hoz.
Gondolunk-e arra ezek
ben az órákban, hogy nincs
eredményes
örömkeresés
tudatos örömszerzés nél
kül? Milyen sok kudarc van
mögöttünk! Am ikor legin
kább vágyódunk öröm után,
akkor ér utol a szomorúság.
Amikor elhagy az erőnk,
amikor meríteni szeretnénk,
nem leljük az öröm forrását.
Karácsony a nagy
örömszerzés pillanata; a bé
kesség pillanata; az újra
egymásratalálás pillanata.

A szerétéiről
A szeretet ünnepén minden a
szeretetről beszél. Főleg a sok szép
ajándék. Ajándékozzuk meg egy
mást most gondolatainkkal, érzé
seinkkel, tapasztalatainkkal is. Be
szélgessünk most arról, amiről
most oly sok minden beszél.

Rm 1,1-7

A SZERETET TÖRTÉNETE

Tegyünk meg m indent érte!
De meg ne előzze, el ne ta 
karja valami az igazi kará
csonyi öröm forrást, a betle
hemi Gyermeket!
Kerüljenek könyvek kará
csonyfánk alá! Sok szép
gyerekkönyv is. De meg ne

előzze és el ne takarja mese
könyv, szenzációs olvas
mány és izgalmas kalandre
gény „A könyvet": Urunk
életét. K is g y e re k - igazi ka
rácsonyi könyvvel a kezé
ben. Egy egész élet öröm 
szerző szolgálatának alapja
lehet ez a pillanat. Ne legyen
a karácsonyi történet felol
vasása csak a lelkész fel
adata! Ne legyen csupán az
ünnepi istentisztelet része!
Legyen jelen az otthonunk
ban! Legyen az ünnepi este
csúcspontja! Legyen ott ki
csi és nagy kezében! Forrás
sá válik. Karácsonyi öröm 
forrássá. Fényessé teszi az
ünnepet. Erőt ad a hétköz
napokban.
Sz-s

IGÉK
Szeresd felebarátodat, mint ma
gadat. 3Móz 19,18
Irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeret
nek. 5Móz 5,10
Szeretem a Te házadban való
lakozást. Zsolt 26,8
Megőrzi az Űr mindazokat,
akik Őt szeretik. Zsolt, 145,20
Mert akit szeret az Úr, megdor
gálja. Péld 3,12
A hűséget és a békességet szeres~ sétek. Zak 8,19
Az Atya szereti a Fiút. Jn 5,20
Aki szereti a maga életét, elve
szíti azt. Jn 12,25
Jézus szerette övéit e világon,
mindvégig szerette őket. Jn 13,1
Akik az Istent szeretik, minden
javukra ván. Rm 8,28
Most azért megmarad a hit, re
mény, szeretet, e három; ezek kö
zött pedig legnagyobb a szeretet.
lKor 13,13
Ne szóval szeressünk! ÍJános
3,18

Nem valami tévedés az, hogy karácsony este ez az ige
hangzik el templomainkban? Hol van a kedves történet a
jászollal, a gyermekkel, hol van Mária, József, hol vannak a
pásztorok? Pál apostol szólal meg, aki nem imádta a gyerme
ket a bölcsőnél, sőt ellenkezőleg: buzgó üldözője lett annak,
aki gyermekként született Betlehemben. Üldözte őt egészen
addig, míg a megdicsőült Úr damaszkuszi útján le nem győzte
és leghűségesebb tanújává nem tette.
Éppen erre az igére, Pál bizonyságtételére van szükségünk
ahhoz, hogy karácsonyi ünneplésünk reménységet ébresszen,
erőforrás legyen. Mert éppen karácsonykor egyre több az
ellentmondás kívánságaink és a valóság között, a reménység
és a tapasztalat, a boldogság lehetősége és az átéít szomorúság
között. Egyre többen vannak, akik félnek karácsonytól, akik
szenvednek ezen az ünnepen, mely kiegyensúlyozottságot,
vidám hangulatot követel tőlük, holott tele vannak feszültség
gel, gonddal, bajjal. Éppen ezen az estén élhetjük át a legfáj
dalmasabban, hogy minden ünnepi öröm ellenére milyen ide
genek lettünk, hogy eltávolodtunk egymástól. Ilyenkor fáj
legjobban a békétlenség. Ilyenkor a legnagyobb a csalódás, ha
értelmetlenséget, céltalanságot élünk át, holott épp az ellenke
zőjét keressük.
Szükségünk van arra, hogy ne csak a bölcsőt lássuk. Ha Pál
gondolatmenetét követve Isten szeretetének egész történetét
magunk előtt látjuk, akkor ébreszt reménységet az ünnep
szívünkben.
Isten szeretetének történetéről tanúskodtak a próféták.
Nemcsak Isten ítéletét hirdették meg az engedetlen népnek,
hanem azt is, hogy Isten hűséges marad övéihez sok bűnük
ellenére. Üdvösséget akar adni népének és ez az üdvösség, a
Szabadító ebből a népből, Dávid családjából fog megszületni.
Isten szeretetének történetéről tanúskodik a betlehemi ese
mény. Beteljesedett az ígéret, megszületett a gyermek, aki által
a világosság jött el a világba. Megszületett a gyermek, aki az
élete megoldását hozza el mindenkinek. Aki az igazi békessé
get, igazi örömöt, igazi szeretetet hozta ebbe a világba.
De Isten szeretetének a története nem ért véget karácsony
nyal. A gyermek felnőtt, 3 év adatott neki, hogy Isten szeretetét meghirdesse, azután egészen végig kellett járnia a szenve
dés útját. A csillogó szemeknek egykor végig kellett nézni a
hűtlen tanítványok futását. A „kicsi” kezeket egykor vasszö
gekkel verték át a Golgotán. A „kicsi” arc egykor kíntól
torzult el a kereszten. A gőgicsélő hang egykor kiáltássá
változott: Én Istenem, miért hagytál el engem? A kereszten a
Világ minden bűne és nyomorúsága az ő vállaira hullt. De nem
ez volt életében az utolsó állomás. A feltámadás győzelme,
diadala mutatta meg igazán, hogy ki az a gyermek, aki kará
csonykor a jászolban feküdt.
Ezért a győzelemért ünnepelhetjük reménységgel kará
csonyt. Mert a feltámadott Krisztüs legyőzte mindazt, ami
megkeseríti életünket. A feltámadott Krisztus igazi közösség
gel ajándékozhatja meg azt, aki magányos, igazi békességet
adhat annak, aki szenved a békétlenségtől, igazi célt és értel
met adhat minden emberi életnek. Ezért felénk hangzik ma
Pál karácsonyi üdvözlete: Mindazoknak, akik Isten szerettei,
akiket ő elhívott és megszentelt: Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

GONDOLATOK
A hitet nem választom el a szere
tettől. Az ember úgy hisz, hogy
szereti is azt, akiben hisz. Isten ke
gyelme ébreszti fel a hitet és az
Igében való gyönyörködést. Az Ige
pedig arra szólít fel, hogy szeres
sünk. (Luther Márton)
A szeretet első próbája, hogy
nem nehezíted, hanem megkönnyited a mások lépéseit a hétközna
pok útján. (Gádor András)
Az egyház útja a mai társada
lomban csak az lehet, hogy hirdes
se Jézus Krisztus evangéliumát, és
közben szeresse, szeresse a világot
és az embereket; igazán, fenntartás
nélkül, gyakorlati módon, a mai
élet valóságában. Szeresse őket
Krisztus szerétetéwl • 7
. a .w uutK 'fNtfgy Gyula)
A bölcs és okos ember szívében
irgalmasság van. (Vető Lajos)
Könyörögjünk azért, hogy ka
rácsony számunkra ne csak üres
családi ünnep legyen, hanem az Úr
Jézus Krisztus előtt való hódolás
és a Neki való engedelmesség al
kalma. (Káldy Zoltán)
Mindnyájan felelősek vagyunk
egymásért. Nézz körül, ki várja se
gítségedet, ki szorul vigasztalásra,
ki szeretné, ha jobban szeretnéd.
Mert ez mindennek a titka. (Groó
Gyula)
Jézus az egyetlen, Aki az első
perctől kezdve mindent az embe
rért tett, hogy végre az ember is
tegye azokkal, akiket Isten reábí
zott. (Balikó Zoltán)

Nagyné Ferenczy Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Istenünk, arról a szikrányi kis fényről álmodozunk, ami te vagy nekünk;
megsejtjük és mégis sötétségben járunk. Fényeket gyújtunk a fenyőn és
megajándékozzuk egymást, hogy az igazi fényt és szeretetet valamivel
pótoljuk. Urunk, Fiadat kellene megtalálnunk a jászolban, a földre
szállt igét. Add, hogy ezt felfogjuk és átéljük. Ámen.

„N em feledhetünk ki egy nagy erőt
az életünkből: a szeretetet"
Tatay Sándor könyvéről
elismeréssel adózik annak, amit bárki
épített. A sorsokat közös fájdalommal
figyeli: „Sajnálatos magyar történelem
- tekint szülőfaluja múltjára - , akárha
a főúri családot nézem, akár a tamási
parasztokat.” A bakonyi táj kohójá
ban magyar érzésűvé váltak az őslakos
ság mellett a német, szláv telepesek.
A jelen kohójáról pedig: „Próbálnám
csak származása szerint rétegekre bon
tani az erőteljes ipari üzemekkel tűzdelt
bakonyi erdők, mezők társadalmát: be
lebolondulnék. Egy bizonyos, ez a tár
sadalom, amellyel most dolgom van,
először azóta, hogy a magyarok itt or
szágot alapítottak, a nemzet egészéből
alakult ki elképesztő gyorsasággal.”
Régi kolostorok, templomok mellé
mai szövetkezetek, művelődési házak
sorakoznak a könyv útjain. A bauxit,
a kerámia úttörő vállalkozóinak és mai
művelőinek felidézése mellett a mészégetésnek is jut hely a pazar panorámá
ban. Az erdőkben járva mintha Szent
Benedek régi szerzetesei kotorgatnák
száraz ággal az avart, gyógyító füveket
keresve. Mielőtt a faluba érne, a reggeli
köd feltör a hantokról, majd visszahajlik, mint a tűzijáték virágai. Megáll,
hogy végignézze a színjátékot, melyet
lidércesen átvilágít a kelő nap.
E művében újra találkozunk papi
őseivel, evangélikus és protestáns egyházszeretetével, anélkül, hogy közben
magához ne ölelne másokat, az egész
országot. Könyvét odahelyezném min

den bakonyi falu, város vezetői kezébe,
általában államigazgatási tényezők
szeme elé. Annyi finomsággal, szerény
séggel, de égő felelősséggel próbálja
megosztani tapasztalatait egy jó irányú
fejlődésért: „.. .az évtizedek bebizonyí
tották, mennyire szükséges odafigyel
nünk országépítés közben a magyar
lélek formáira, arra, hogy mi módon
veszi fel könnyebben az alkotás terheit.
Érdemes manapság is gondosan szám
ba vennünk az egyes települések törté
nelmében rejlő sajátosságot és haszno
sítani magának a falunak s az ország
nak közös érdekében.”
Szép és igaz könyv. Leíró szépségeit
és emberi igazságait az elmúló év né
hány hónapján át esténkénti olvasás
ban szívtam magamba, lassan, hogy
minél tovább tartson. Közülük csak
egyet, befejezésül: az író elgondolko
dik, hogy valaha az öregek családban
éltek és haltak. A gyermekek játékaik
kal be-beszaladtak az ágyhoz kötötthöz, az életet vitték magukkal. De a
mai megváltozott körülmények között
is: „Nem feledhetünk ki egy nagy erőt/
az életünkből: a szeretetet”. Még áz
elfekvőben sem. „Tudom, kezemmel
tapasztaltam, hogy aki nem vett magá
hoz ételt napokon át, elfogadta azt a
gyermeke, unokája vagy testvére kezé
ből megenyhült tekintettel.”
Hadd tegyem le ezt a könyvet egyhá
zunk karácsonyfája alá is, sokak kezé
be.
Veöreös Imre

Bennünk
fénylő
csillag
sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben
akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az
öröm
ahogy boldogok akartunk
lenni
induljunk szívünk
dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fényló csillag
merj már megszületni
V________________ :

Az elveszett fiú hazatérése

„Voltál-e Betlehemben?’-

Puszta
Sándor

Különös felfedező útra indul az ol
vasó, ha kézbe veszi a Bakonyi króni
kát. (A Szépirodalmi Kiadó jelentette
' meg az író művei sorában.) Hazánk
. egyik legismeretlenebb tája ez a vidék.
En, győri gyerek, csak néhány részletét
' ismertem meg diákköri kirándulások
ban. Tatay Sándor itt született, Bakonytamásin, s negyven éve választotta
„második hazájának” a badacsonyi
napsütötte, szőlős hegyoldalt. A kettő
között számtalanszor tette meg az utat
a Bakonyon át a tovatűnt években, fő
ként családi okból. Most egészen más
természetű céllal, háromszor vágott ne
ki az útnak két hónapon belül, keresztül-kasul járva a hegyvidéket. Találko
zott sokfele emberrel, települések életé
vel, ősi romokkal, hegycsúcsok szépsé
geivel - a múlttal és a jelennel. E talál
kozások eredménye a könyv.
Műfaját nem lehet meghatározni.
Van benne "útleírás, tájfestés, riport,
anekdota, önéletrajzi elem, gyermek
kori emlékezés, történelmi ismeret, szo
ciográfia, mezőgazdasági és ipari meg
figyelés - nem folytatom a sort, mert az
ilyen izekre bontással máris elveszem
az egésznek a hamvát, üdeségét és kü
lönlegességét. S megfakítom a benne
izzó fiöld-, nép- és hazaszeretetet.
Inkább az író látásmódját próbálom
felvillantani. A Bakonyt is átvérző sok
száz éves történelmet a hiteles kutatás
és a legendák fényében megbékélten
nézi. Megtalálja a rosszban is a jót, s
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KÉRDÉSEK
1. Ki hogyan folytatná az egyes
Igékkel kapcsolatosan: „Ez az Ige
azért jelent nekem sokat, m ert...
2. Melyik idézet, gondolat az,
amelyben valami egészen új szem
pont szólal meg?
3. Meg lehet-e valósítani azt,
hogy „Jobban szeressetek, mint
ahogy benneteket szeretnek”,
ahogy ezt egy költő írta.
4. Szeretetre méltónak tartod-e
magad? akár igen, akár nem, mi
ért?
5. Számodra melyik jpnne roszszabb: ha téged nem szeretne senki
vagy ha te nem tudnál szeretni sen
kit?
6. Mennyi mindent jelent „hinni
a szeretetben”?
7. A gyülekezet iránti szeretetedet kifejezted-e már bármiben is?
8. Mennyi minden tartozik a
szellemi értékek szeretetéhez?
9. Hogyan folytatnád: Szeret
ném, ha szeretnének, annak ellené
ire, hogy...
10. Lehet-e önzetlenül szeretni?
11. Igaz-e az a mondás, hogy
„Senki sem érdemli, hogy jóságá
ért dicsérjék”?
12. Elmondhatod-e, amit valaki
így mondott: „Én az életben több
jóságot adtam, mint amennyit
kaptam”?
13. Mennyi mindenből veszed
észre, ha a gyülekezetben szeretnek
téged?
14. Szükség van-e arra, hogy
egy lelkész szeretetre méltó legyen?
15. Találkoztál-e már azzal az
érzéssel, amit egy költő „a szeretet
tehetetlenségének” nevez?
16. Akiket szeretünk, azokat va
jon magától értetődően tiszteljük is?
17. Fontosnak tartod-e te is,
amit Márai Sándor író fontosnak
tartott hangsúlyozni; „Ne keresd
emberek szeretetét. És ne engedd,
hogy szeretetük hiánya megtéveszszen”.
18. Változott-e jó értelemben a
véleményed az utóbbi időben a
szeretetről?
-r-r
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„Nagyapa, voltál-e már Betle
hemben?" - szakítja félbe a kis uno
ka a szép karácsonyi történetet.
S elszomorítja a tagadó válasz.
Nem éri be vele, tovább kérdez:
„Hát a családunkból volt-e már
Betlehemben valaki?" S amikor
szomorúan hallja, hogy még a csa
ládból se járt senki Betlehemben,
csalódottan sóhajt fel: „Nahát!"
Régen hangzott el ez a beszélge
tés. A kis unoka felnőtt azóta, a
kedves nagyapa elköltözött az
örök otthonba... Es újra itt a kará
csony!
Zarándokok ezrei keresik fel
most, 1986-ban is Betlehemet. Te
meg én talán nem tarthatunk velük.
De azért eljuthatunk Betlehembe...
ahogy eljutott az a nagyapa is...
Luther Márton is... azért énekli:
„O, jertek, mi is örvendjünk.
A pásztorokkal bemenjünk, Hogy
lássuk, mit ad Istenünk 0 szent Fiá
ban minekünk!"
Gerhardt Pál is! Azért valllja:
„ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jé
zus, üdvösségem!"
Felejthetetlen emlék, ahogy ked
ves népfőiskolás leányaink előadták
egy régi karácsonyon szép, fehér
népviseletben, csizmásán a „Vitényédi Bölcsőseke" c. betlehemest.
Felcsendültek a szép, régi éne
kek: „Betlehem kis falucskában,
Karácsonykor éjféltájban Fiúisten

ember lett, Mint kis gyermek szüle
tett."
S amikor az angyalok „hódoláskor” körüljárták a kis bölcsöt, tér
det hajtva sorra a mennyei Gyer
mek előtt: „Betlehembe siessünk,
rongyos istállóba... Mindenektől
elhagyatva, édes Megváltónkhoz,
Aki nékünk mindnyájunknak szép
üdvösséget hoz!" Es kivonuláskor:
„Menjünk mi is Betlehembe, résztvenni a nagy örömbe, Melyet menynyei Atyánk Árasztott ez éjjel
ránk!”
Hivogatás volt ez Betlehembe.
Milyen fájdalmasan teszi fe l a
kérdést egy finn karácsonyi ének:
„Hol az a messze, messze út, Min
lábunk Betlehembe jut? Ragyog-e
még az ég ívén, Vezet-e minket csil
lagfény? Tárul-e ajtó, melyen át
A szemünk jászolbölcsőt lát? Min
ket ott jászolágyán már Egy drága,
égi Gyermek vár.”
Igen, O ma is vár! Megtaláljuk-e
ezen a karácsonyon azt a talán nem
is „messze", talán nagyon közeli
utat, amelyik lélekben, imádságban
elvezet bennünket Betlehembe? Az
ige csillagfénye odavezethet-e a já
szolhoz, hogy térdreboruljunk, és
hittel kérjük:
„Tedd jászladdá a szívemet!
Jer, térj be, és betér veled Az
öröm égi fénye!" ,
Túrmezei Erzsébet
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Szolgálatok - utak - távlatok|
1. Latin-am erikai beszám oló
Legutolsó beszámolóm Vízkeresztkor kelteződött. Ezt megelőzően latin-amerikai szokás szerint a
petárdás, hangos Szilveszter után Újév estéjén voltun együtt hálaadásra, számadásra, de egyúttal Jézus
nevében való évkezdésre is. Szilveszterkor a belváros felhőkarcolói között az ablakokból kidobált
papírlapok tömkelegé a járdákon, fákon, utakon, mintha azt akarná mutatni, hogy az emberek leírják,
felszámolják a múltat és üres, tiszta lappal kívánják kezdeni az újat.
Januárban, az itteni rekkenő
nyár és iskolai szünet alatt kissé
nálunk is lelassult a szolgálatok
egymásutánja. A ki tehette, a ten
ger mellé, vagy a hegyekbe utazott.
Februárban az egész ország egy
szerű, főleg színes bőrű népét m in
den évben m egm ozgatja a farsang
és az azzal járó karnevál.

Március óriási vívmánya és ese
ménye volt az addigi évi 200% inf
lációt megfékezni hivatott új pénz
bevezetése és az azzal járó, befa
gyasztott árak és bérek. Akinek
sok pénze volt, panaszkodott,
mert eddig megélt könnyen a pén
zéből, de a szegény emberek fellé
legzettek kissé. Ez kiegyensúlyo
zottabbá tette az egyházi élet hát
terét is. Mivel most novemberben
új választások esedékesek, ez az
egész közéletre rányomta a bélye
gét. Rádióban, tv-ben és az utcán
folyik a szó és az újabb papírhábo
rúság. Taktikai okokból a gazda
sági élet kerekei is csikorogni kez
dettek, hol az áruellátásban, hol a
munkabeszüntetésekben, de azért
ez a nagy világrésznyi ország még
óriási tartalékokkal rendelkezik,
így ezt is kibírja. Március 15-ét
Arany János körünk imét megün
nepelte, most jól sikerült vacsorá
val és műsorral, melynek kereté
ben Bálint János felügyelő magya
rul, jómagam olvasott portugál be
széddel szolgáltam a kétnyelvű kö
zönség előtt. Pár napra rá a Ma
gyar Nagykövetség látta vendégül
a kolónia népes csoportját testvéri
es együttlét keretében.
Gyülekezetünk az idén is felállí
totta szép magyar pavilonját az
emigráns kiállításon, mely éveken
át sok embert vonz és a fiatalok,
népek vetélkedőjében regös tánc
csoportunk is szép sikerrel szere
pelt. Meglátogatott bennünket
Varga Sándor magyar nagykövet,
valamint Térjék Mihály követta
nácsos is nejeikkel együtt.
Az egyházi év egymást váltó
szolgálataink sorából kiemelkedett
Pünkösd estéjén Heitor Meurer es
peres szolgálata és előadása, mely
szabad fórum is volt egyben. Júni
usban Eugenio Föhringer lelkész
szolgálata és előadása (szeretetvendégségen) volt esemény. Ez a
lelkész feladta eddigi belvárosi lelkészi szolgálatát és a város déli
nagy evangélikus gyülekezetében,
Santo Amaroban, városi-utcamissziós szolgálatra kívánja szen
telni életét. Sáo Paulóban sok száz
ezer, ha nem millió, otthon és szülő
nélküli, elhagyott gyermek él csa
vargásból és koldulásból. Itt eze
kért kíván Krisztus nevében élni és
dolgozni. Nagy visszhangot váltott

Rio de Janeiro látképe

ki a népes gyülekezetből ez az ön
feláldozó magatartás és szolgáló
készség.
Júniusban az ún. Magyar Ház
ban, a Könyves Kálmán Szabadegyetem rendezésében, „Finnor
szág és a finnek” címmel előadást
tartottam. A finn nagykövetségtől
kapott két színes hangosfilm jó
hátteret biztosított az előadásnak.
Júliusban nagyszerű lehetősé
günk volt a Brazil Állam szövetsé
gi fővárosában való látogatásra:
Brazíliában. Ezt az innen 1100 kmre levő, félmilliónál nagyobb hiva
talnok, kormányzó várost az ötve
nes évek végén repülőgépről tájékozódottan kijelölve, egy kitűnő
klímájú magas fennsíkon, az őser
dő kellős közepébe telepítették.
A várost tó veszi félkörívben kö
rül. Formája kiterjesztett szárnyú,
földön fekvő repülőgép rajzolatú.
A pilótafülkének megfelelő helyen
van az államfő hivatala és a parla
ment, a szenátus épületével együtt;
míg a gép törzse vonalának hoszszában kétoldalt a minisztériumok
és főhivatalok remek, modern pa
lotái sorakoznak, szökőkutakkal,
vizekkel körülvéve. Oscar Niemeyer remekelt sok középületével, míg
a várostervezés munkája Burle
Marxot dicséri. A repülőgép kiter
jesztett szárnyainak megfelelő ré
szen vannak a lakónegyedek és
azok peremén a követségek szép
épületei, pompás kertjeikkel. Jó
volt a fordított virágkehely formá
jú katedrális merész vonalai és a

Szolgálatunk megújulásáért
Személyes keresztyén éle
tünkben, de ezzel együtt gyüle
kezeti életünkben is állandó
megújulásra
van
szükség.
Ugyanez érvényes minden más
mozgalomra, a béke megőrzése
céljából alakult békemozga
lomra is.
Hogy a béke megőrzéséért
folytatott szolgálatnak milyen
területeken kell újra meg újra
megújulnia, azt az időnként
megtartott békekongresszuso
kon, vagy békekonferenciákon
beszélik meg a mozgalomban
részt vevők. Ebből a célból a
magyar békemozgalom 1987
január végére tervezi soron kö
vetkező konferenciáját. Ennek
a konferenciának az előkészíté
seként az egyházak és felekeze
tek budapesti lelkészei decem
ber 4-én békegyűlést tartottak,
ahol azt beszélték meg, mit te
hetnek az egyházak és felekeze
tek a békemozgalom megújulá
sáért. Érdekessége volt ennek a
gyűlésnek, hogy részt vettek a
teológiai akadémiák hallgatói
is, így a résztvevőknek közel a
fele fiatal volt.
A magyar békemozgalom
időszerű kérdéseiről és az or
szágos békekonferencia előké

születeiről Barabás Miklós, az
Országos Béketanács főtitkára
tartott tájékoztatót. A nagy ér
deklődéssel kísért tájékoztató
ban részletesen szólt arról, mi
lyen változások történtek azutóbbi években a nemzetközi
kapcsolatokban és népünk tár
sadalmi és gazdasági életében.
H ajói és eredményesen akarjuk
végezni szolgálatunkat, akkor
ezeket a változásokat őszintén
elemeznünk keli. Az előadás ki
emelte, hogy ebben az őszinte
elemzésben és ezáltal a bizalom
erősítésében milyen jelentős
szolgálatot végeznek az egyhá
zak és kérte ennek a szolgálat
nak a tovább folytatását.
A megbeszélésen a hozzá
szóló lelkészek azt hangsúlyoz
ták, hogy a hagyományokhoz
hűen az egyházak őszinte
örömmel végzik tovább ezt a
szolgálatukat. E szolgálat jelen
tős mozzanata volt 1986-ban a
balatonszárszói ökumenikus if
júsági békekonferencia, vala
mint a Hirosima-vasámap és a
római pápa által kezdeménye
zett Assisi-imanap alkalmából
nálunk is megtartott ökumeni
kus imádság.
S . J.

pasztellkék ablakú Don Bosco szé
kesegyházak mellett látni a mi egy
házunk szép, modern templomát,
gyülekezeti termeit és elbeszélgetni
a lelkésszel az ottani szinte egy országnyi területre kiterjedő munká
járól. A Magyar Nagykövetség te
tő-teraszáról összefogó képet lehe
tett alkotni arról a városról, ahová
eleinte még a téglát is repülőgéppel
szállították.
Az oda és visszút feltárta ennek
az országnak világrésznyi távlatait
és a narancs, citrus-félék, kávé, cu
kornád ültetvények gyári üze
megységeikkel a jövőt tükrözték; a
ki nem használt óriási, üres terüle
tek a fel nem tárt lehetőségeket
jelezték.
Benkő István

Beszámolónk II. befejező részét
lapunk következő számában közöl
jük.

„A reménység
nem vágyálom”
A Lutheránus Világszövetség vezetőinek karácsonyi körlevele
„Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ö dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)

Ma már az egész világ ke
resztyénéi rájöttek arra, hogy
az a kritikus helyzet, amelyben
élünk, olyan reménységet kö
vetel, amilyenre saját erőnkből
nem vagyunk képesek. Minden
karácsony arra emlékeztet,
hogy reménységünk testté, em
beri lénnyé lett, aki közöttünk
lakott, a görög eredeti szerint
„sátrat vert” . Jézus megosztot
ta életét azokkal a menekültek
kel, akik sátortáborokban lak
nak, azokkal a szegényekkel,
akik nyomornegyedekben él
nek, és azokkal az üldözöttek
kel, akik börtönben vannak.
Benne valóban meglehet az a
reménységünk, hogy Istenbe
vetett hitünkkel átlépjük embe
ri képességeink és helyzetünk
korlátáit, miközben a békéért
és igazságosságért küzdünk je
len világunkban.
A reménység marad meg,
amikor minden biztosíték el
vész, és az ember mégis a túlol
dali cél elérésére törekszik,
problémái, szenvedései és csüggedése szakadékán át.
A reménység az emberiség
állandó igényének kifejezése a
jövő iránt, az élet megragadá
sa, amely több, mint az állatok
ösztönös küzdelme a fennma
radásért.
A reménység világit rá az
emberiség igazi természetére,
hiszen az ember az egyetlen élő
lény, amely képes aktívan for
málni a maga történelmét.
A reménységben párbeszédet
folytatunk az ismeretlen jövő
vel, jobban, minit bármikor,
„reménység híján is reménység
gel”.
A reménység nem vágyálom
- hivatásunk. Nem is olcsó vi

gasztalás, vagy menekülés a va és az olyan misszió iránt elkö
lóság elől.
telezett közösségnek tekintjük
A reménység nem sekélyes magunkat, amely az evangé
optimizmus, hanem ellenkező lium hirdetését és az igazságos
leg: szembenézés a valósággal, ság, a béke és az emberi jogok
amelyet le akar győzni.
szolgálatát jelenti. Ennek meg
A reménység nem passzív felelően hívek kívánunk ma
szenvedés, hogy jöjjön csak, radni a budapesti nagygyűlés
aminek jÖnnié kell, hanem áll mottójához: „Krisztusban - re
hatatosság, annak igénye, hogy ménység a világ számára”. Va
a jövő már itt van.
lóban, a mostani karácsonyon
A reménység nem úgy érthe jobban, mint bármikor, szüksé
tő legjobban, ha valami elvont günk van Krisztus jelenlétére és
fogalomnak tekintjük. - A re arra a reménységre, amelyet
ménység elszántság; az élet, a életünkbe és világunkba belégyőzelem és a jobb napok aka olt. Kegyelemmel és igazsággal
rása.
telve Krisztus közöttünk van.
A reménység létfontosságú: Látjuk az ő dicsőségét.
„győzni fogunk”, mert „az
egész világ az ő kezében van”. Genf, Svájc, 1986. december
A reménység erő, amely továb
Dr. Káldy Zoltán elnök
badódik.
Dr. Gunnar Stálsett főtitkár
A reménység és a hit ikertest
vérek: „A hit pedig a remélt
dolgokban való bizalom, és a
Túrmezei Erzsébet
nem látható dolgok létéről való
meggyőződés. Ennek a hitnek
alapján nyertek Istentől jó ta
núbizonyságot a régiek.” (Zsid
11, 1- 2)
Még a mai világban is meg
láthatjuk a reménység jeleit:
sokféle, különböző hitet valló
ember volt együtt Assisiben és
imádkozott a békéért. Zöld
mezők találhatók ma Afriká
Három karácsony fényében élek
ban ott, ahol egy éve még csak
s járom az utat, míg hazaérek.
Mély szakadékban, meredeken,
homok volt. Az egyházak évről
holt sivatagban, zord hegyeken.
évre együtt lépnek fel a faji
Szomorú ködben kell néha
megkülönböztetés ellen, öku
1mennem,
menikus a szolidaritás Namí
fekete felleg fog körül engem.
bia függetlenségéért. Növek
Ó, milyen sokszor megállna
lábam.
szik a szószéki és oltárközösség
ha
nem
járhatnék
három
a keresztyén felekezetek kö
karácsony
zött. A fiatalok újfajta lelkiség
fénye nyomában.
re vágynak.
Vártam az első éveken át.
Mi, evangélikusok, a szoros
Nappalokon és éjeken át.
ökumenikus partneri viszony

r

Három
karácsony
gyermeke

„ T ö rté n e lm i je le n tő s é g ű te t te t a lk o to tt P é te r i tá rsa d a lm a "

E M L É K M Ű ÉS E M L É K H E L Y
Az idézett mondatot dr. Fabiny Ti
bor egyháztörténész professzor mon
dotta azon a rendhagyó és kimagasló
ünnepségen, mely november 1. ködös
koradélutánján a megye és az ország
távoli vidékeiről is Péteribe vonzott so
kakat. Istennek hála, már szinte meg
szokott egyházunkban, és lapunk olva
sói számára, hogy templomfelújításról,
új gyülekezeti helyiségek, parókiák épí
téséről hallunk, olvasunk. Péteriben
valami más, és teljesen újszerű történt,
melyre a megyei és országos hírközlő
szervek is felfigyeltek. Mi volt ez?
A gyülekezet temetőjében felavatták
egyházunkban, és - tudomásunk sze
rint - országunkban is elsőként a II.
világháborúban elesett magyar kato
nák emlékművét és emlékhelyét, a péteri 30 áldozat feltüntetésével. Ahogy a
Képzőművészeti Alap Lektorátusának
átvevőbizottsága jellemezte, a mű „a
tartalom mélységét kifejező egyszerűsé
gével, természetközelségével, emberléptékű harmóniájával ragadja meg a
szemlélőt”, mely dr. Foltin Brúnó lel
kész szobrász- és szervezőmunkájával
valósult meg - éspedig teljesen társa
dalmi összefogással, társadalmi mun
kában.
A gyülekezet és a falu népe 1983
tavaszán állt neki, hogy az addig elha
nyagolt temetőjét rendbetegye. 1983ban így készült el a temető útjainak
kialakítása, alapozása, a ravatalozó
előtti térrész lebetonozása.
1984 decemberében vetődött fel a
gondolat, hogy hazánk felszabadulásá
nak negyvenedik évfordulójára készül
ve hozzák rendbe a temető nem aktív
részében fekvő úgynevezett „ismeretlen
katona” sírját, hogy a II. világháború
ban elesettek hozzátartozói ott róhassák le kegyeletüket. E gondolat formá
lódott később úgy, hogy a lehetőségek
keretei közt alakítsanak ki egy olyan
emlékművet megjelenésében és elhelye
zésében is méltóképpen, mely az eleset
tek nevének megörökítését is szolgálja,
s kifejezi az ügy emberi tartalmát is.
A hely adott volt, s ettől kezdve a teme
tő formálásában már ez az elképzelés
vezette a gyülekezetei. Ügyük tovább
vitelében megértésre és támogatásra ta

Gyermeki álmok ösvényein
feléindultak lépéseim.
Zsongó tavaszban halk éjeken
utána sírt már az énekem.
Adventi lángok róla lobogtak.
Fenyőn a gyertyák róla ragyogtak,
róla zenélt az esti harang,
feléje hívott árván bolyongót
és uttalant.

S életem fölött felkelt a Csillag.
Sugárzó hajnal ragyogva virradt.
Szivem, a szegény, egyszerű jászol
ujjongva újult már a csodától:
volt kit boldogan bezárnia.
Benne pihent az Isten Fia...
zizegő szalmán, népi bársonyon.
Az volt az első, életújitó
karácsonyom!
A második meg ... mindennapos.
Ébred a hajnal, a harmatos,
s áldott az üde reggeli óra:
készülhetek a találkozóra,
égi Vendégem fogadhatom
ünneplő szívvel mindennapon.

láltak a helyi, nagyközségi, megyei ta
nácsi vezetés és társadalmi szervek ré
széről is, s munkájukat így a Hazafias
Népfront mozgalom keretében folytat
ták tovább.
1985 februárjában jelent meg az a
minisztériumi irányelv, melynek alap
ján elindíthatták a háborúban elesettek
felkutatását, adatgyűjtését és az emlék
mű terveinek készítését. Ebbe a mun
kába a helyi iskola úttörőmozgalma is
bekapcsolódott. Sikerült ugyanakkor
felkutatniuk az „ismeretlen katona” ki
létét és adatait iSj melyben Szeretnie
község vezetői voltak segítségükre.
Kecskés Zoltánnak hívták, kit katonaszökevényként végeztek ki a falu hatá
rában 1944-ben. Ezzel párhuzamosan
több tervváltozat készült az emlékműre
vonatkozóan. A megvalósult kialakítás
terveit a teljes dokumentációval együtt
1985 szeptemberében fogadták el és
hagyták jóvá az illetékes állami, egyhá
zi és képzpművészeti szervek és fóru
mok. Ekkor kezdődött a konkrét meg
valósítás. Kecskés Zoltán maradvá
nyait az emlékmű alá exhumáltatták.
Az ő maradványai tehát azok, melyek
valóban az emlékmű alatt nyugszanak.
Megkezdték egyben az anyagok gyűj
tését is. Két termelővállalat ajándéka
ként, egy helybeli magánfuvarozó segí-

téségével megkapták a szükséges kőa
nyagot. A tél folyamán a gyülekezet
presbitereivel előkészítették a köveket
a nevek vésésére, és megcsináltatták a
vésetést is. Ez év tavaszán került a he
lyére az emlékmű főköve.
Az egyik dombrész élén áll a fehér
főkő domborművel és a főfelirattal: „A
háború,
a
fasizmus
áldozatai
1939-1945”, alatta a rézsűben elhelye
zett 30 vörös terméskő kövirózsák
közt, mindegyiken egy-egy katona
áldozat neve. A főkővel szemben nyíló
út közepén helyezkedik el az avatással
egyidőben, a nemzetközi béke-év jegyé
ben jelképesen ültetett platánfa, az
úgynevezett „béke-fa”, melyet a HNF
részéről Járady László, a Monori
Nagyközségi Hazafias Népfrontbizott
ság elnöke, egyházunk részéről Keveházi László, a Pest megyei Egyházme
gye esperese ültetett. Előtte vörös kőbe
vésve a 37. Zsoltár 37. verse olvasható:
„A jövő a béke emberéé.”. - Megkö
szönve minden vállalat, magánszemély,
presbiter és gyülekezeti tag segítségét és
munkáját, ez igére gondolva joggal
mondotta beszámolója végén dr. Foltin Brúnó: „Hiszem, hogy tartalmában
bár távol elesettek emlékét őrzi e Kő,
a háború sokak által átélt borzalmait
(Folytatás a 7. oldalon)

Ha elindulok, hogy 0 vezessen, ■
hogy Ö emeljen fel, ha elestem,
adjon erőt, hisz énbennem
nincsen,
keresztet, terhet boldogan vinnem.
Szüntelen várom, ö t keresem,
nélküle árván, ínségesen,
s Vele mindennap találkozom.
Ez a második, soha nem múló
karácsonyom.
De a lelkem még többre sóvárog,
és karácsonyra még egyre várok.
Megyek a földi zord utakon,
míg színről színre megláthatom
mennyei trónján, akiben hittem
és aki felé vándorlók itt lenn.
Addig én mindig előre nézek.
Fogynak a napok, futnak az évek,
utak maradnak messze mögöttem.
Megyek előre vágytól űzötten.
Addig a földön nincs pihenés.
Minden az enyém, mégis kevés.
Sietek addig mindenen át
elérni ottfenn életem örök
karácsonyát.
Három karácsony gyermeke, élek,
és ha elalél bennem a lélek,
három karácsony kézenfog
engem.
Hozsannás szóval három
karácsony
énekét zengem.
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A pásztorok Jézusnál
„Pásztorok tanyáztak azon a Senki sem járt az utcákon, min
vidéken a szabad ég alatt és őr den 'kihalt volt, néma és sötét.
ködtek éjszaka nyájuk mellett." Hát itt nem tudják, mi történt?
Sűrű, sötét éjszaka volt, semmi Miért nincsenek itt a főemberek,
sem zavarta meg a pásztorok a hatalmasok, hogy leborulná
nyugalmát - farkas sem üvöltött, nak a Gyermek előtt? Nem tud
tolvaj sem ólálkodott a nyáj körül ják, hogy a Messiás megszületett
- csendes béke omlott szét a tá az éjszaka... az angyal csak ne
jon. A pásztorok el is bóbiskoltak kik, szegény, egyszerű emberek
kicsit, de csak fél szemmel, mint a nek jelent meg. Csak nekik, mert
nyúl, az őrzés feladatát kutyáik ők várták a Messiást, szívük min
den őszinteségével fordultak az
nak engedve át.
Egyszerre csak nagy fényes ígéret felé - hitték, hogy eljön a
ség támadt körülöttük s az Úr szabadulás ideje. S bár szegé
angyala jelent meg nekik. Bizony nyek voltak, de szívükben az Úr
megijedtek a hirtelen fénytől, a oltára állt, gazdagabbak lettek a
sosem látott ragyogástól, mely legelőkelőbb főuraknál, boldo
hez még a nap tündöklése sem gabbak a bársonyban született
fogható. Eltakarták arcukat s királyoknál. Nem a rang számít;
mozdulni sem bírtak, hang sem és nem az életkor! Gyermekként

jött ki torkukon a csodás jelenség
igézetétől. Az angyal szólt: „Ne
féljetek, mert íme hirdetek nektek x
nagy örömöt, mely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítő született ma
néktek, az Úr Krisztus a Dávid
városában."
Abban az időben még nem volt
sem rádió, sem televízió, sem új
ság, mely a messze, más vidéken
történt eseményeket pillanatok
alatt szerteröpítette volna az
egész világon, így hát az Úr an
gyalára várt a feladat, hogy hírül
adja: örvendjetek, mert az ígért
Megváltó ím megszületett! Menje
tek imádjátok öt!
Egymást biztatva felkereked
tek és elmentek Betlehembe.

Otthagytuk a szeretett kis nádasdi
gyülekezetei, ahol ismertem minden
családot, minden gyermeket, és még
sokáig fülembe csengett az emberek ba
rátságos köszöntése, ami soha sem ma
radt el, ha a falu utcáján találkoztam
velük. Az új gyülekezet, Ajka, ismeret
len volt. Többen megkérdezték tőlem
akkoriban, hogy miért mentem oda.
. Sok beszéd és nagyképű nyilatkozat
helyett azt válaszoltam, mert ott gimná
zium van. ö t gyerekkel költöztem oda,
így mindenki éltette, hogy azok iskoláz
tatása komoly ok. Ajka abban az idő
ben afféle se falu, se város település volt.
Utcáin esős időben, mint égy nagymósás szennye, híg, fekete latyak folydogált, amely aztán a napsütéstől sötét
porrá változott. Naponta háromszor
dübörgő autóbuszcsorda verte fel ezt a
port: a buszok a munkásokat szállítot
ták műszakváltáskor a bányákba, gyá
rakba meg az erőműbe. Nehéz volt meg
szokni a tiszta falusi levegő után ezt a
füsttel, gázzal, porral szennyezett leve
gőt. Szorongtam attól is, hogy talán
igaza lesz annak, aki az ajkai gyülekeze
tét közönyösnek, rideg lelkűnek jósolta.
Az utcákat járva ennek jelét véltem fel
fedezni abban, ahogy a sok ember köszö
nés nélkül ment el egymás mellett. Az
első időkben alig akadt olyan, akinek
köszönhettem, vagy aki engem köszön
tött volna. Nagyon hiányzott a ,jó na
pot” és utána az a szokásos néhány szó,
amivel ugyan semmi lényegeset nem
közöltünk, de emberi szó volt, és nem
néma, esetleg gyanakvó tekintet. Hiányzott-az a családias légkör, ami min
den igazi falunak jellemzője. Feleségem,
akinek szeretetében mindenkinek helye
volt, hamarosan nemcsak a közvetlen
szomszédokkal barátkozott össze, de
n á l a m jóval előbb megismerkedett a
gyülekezet tagjainak nagy részével is.
Ahol megjelent, derűs mosollyal fogad
ták, mintha régi ismerős le« volna.

is lehet szolgálni Istennek s ő
boldoggá teszi az odaadó élete
ket!
Az üdvösség záloga pedig ott
fekszik csendesen a jászol széná
ján, körülötte a pásztorok, kucs
májukat gyűrögetve, áhítatosan
nézik a csecsemőt, majd halkan,
hogy fel ne ébresszék, énekelni
kezdenek. Elhal a dal, elköszön
nek a pásztorok Máriától és Jó
zseftől s indulnak vissza a nyáj
mellé. Az úton végig énekeltek;
nem féltek már, az öröm kicsor
dult szívükből - nem tudtak nem
örülni - a jászolban fekvő kisded
nek köszönhetik ezt, ö tette ilyen
boldoggá őket.
Kardos Tamás

Amikor első ajkai karácsonyunk kö
zeledett, a gyerekek mind sóvárgóbb
ábrándokkal emlegették, hogy mi is
volna jó a karácsonyfa alatt. A kará
csonyfát nekik nem a Jézuska hozta,
mert soha sem ámítottuk őket valótlan
mesékkel, noha a fenyőfa nekik is az
ünnep velejárója volt. Ez alkalommal
tudomásul vették, hogy éz a karácsony
ajándékokban szegényebb lesz az előb
bieknél, mert mögöttünk van egy le
égéssel felérő költözködés. Halk sóhaj
jal mondtak búcsút a megálmodott
ajándékoknak. A vacsora utáni beszél
getésekben annál több szó esett arról,
hogy a karácsonyt nem a fenyőfa és az
alatta lévő ajándék teszi igazi ünneppé,
hanem az Úr Jézus születése.
Én róttam az utakat, hogy az ünnep
előtt eljussak új gyülekezetem minden
részébe. Magányos útjaimon sok időm
volt arra, hogy végiggondoljam az ün
nep lényegét. A feltündöklő igék elosz
latták minden aggodalmamat, hogy
nem lesz igazi karácsonyunk. Tudtam,
hogy az ünnephez szeretet, békesség
kell, és az a hit, hogy velünk az Úr
Jézus Krisztus, az örök Isten szeretetének bizonyossága.
Az ünnep előtt egyik este egész na
pos szórványbeli munka volt mögöt
tem, amikor hazatértem. Feleségemet
nagy halom javítani való ruhanemű
mögött találtam. Lilla, aki még kicsi
óvodás volt, ott ült mellette, és valami
nagy tüskés fát rajzolt. Gyanítottam,
hogy fenyő akar lenni.
- Karácsonyfát rajzolsz? - kérdez
tem tőle.
- Nem! - felelte kissé megbotránkozva. - Hát nem látod, édesapa, hogy
ez csak fenyőfa, amit még nem díszítet
tek fel, de ha akarod, rajzolok rá gyer
tyákat is, meg szaloncukrot, de akkor
is csak fenyő marad. Édesanya azt
mondta, hogy a karácsony nem azért
ünnep, mert fenyőfa van a szobákban,
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KRISZTUS TÖRTÉNETE
Két történet áll előttünk ebben az igében azért, hogy meg
értsük: karácsony világraszóló esemény. Az a történet, amit
Isten karácsonykor kezdett az emberrel, óriási változást ho
zott. Megmutatta, mi Isten igazi akarata: ítélet helyett kegye
lem, büntetés helyett megbocsátás, halál helyett élet, pokol
helyett mennyország. Mert a félelmetes Isten nem más, mint
a szerető Atya, aki az elveszett fiút karjába zárja.
Az ősi történetet, Ádám történetét ismerjük jól. „Egynek
a vétke lett minden ember számára kárhozattá” - mcmdja Pál
apostol. Ádám története mindannyiunk története. Ádám azt
jelenti: ember. Aki ebbe a világba születik, mind elmondhatja
magáról: ember vagyok, egy Ádám, egy azok közül, akik
tudnak a rosszról meg a jóról is, de akiknek ez a tudás nem
sokat használ, hiszen ebben még nincs erő a rossz legyőzésére.
Egy vagyok azok közül, akiknek együtt kell élnie a rosszal.
Egy vagyok azok közül, akik nem tudják igazán rendbehozni
életüket. Csak egy vagyok azok közül, akik - talán naponta megtapasztalják, hogy életük és munkájuk szántóföldje sok
szor csak tövist és bogáncsot hajt. Ha valami jót akarok,
csupa „nem”-mel találom szembe magam. Egy vagyok azok
közül, akik tudják, hogy egyszer újból porrá lesznek. így igaz,
ahogy Ádám történetében áll. Ez a meggyötört Ádám, ember
vagyok én.
De karácsonykor Isten egy új történetet kezdett el az embe
riséggel. Lehetőséget kínált fel a megmenekülésre, az életre.
Ezért aki ezt a második történetet, a Krisztus-történetet meg
hallotta, az tudhatja: Isten szeretete nem mondott le rólunk,
ő minden ádámi történet ellenére bízik az emberben. Minél
nagyobb a sötétség, a bűn, a nyomorúság az életünkben,
annál bőségesebben árasztja ránk kegyelmét. Mert Krisztus
története azt hirdette meg, hogy ő éppen a bűnöst nem hagyja
elesni, éppen a bűnös halálát nem akarja, éppen az elesetteket
vigasztalja, bátorítja, tartja, éppen azért tart ítéletet, hogy a
nem igazat megigazítsa.
Egyik történetnek sincs még vége. Ádám története tovább
folytatódik. A bűn hatalma nem szűnt meg ebben a világban,
sőt nagyon is szemléletes. Hálás témája újságnak, filmnek,
irodalomnak.
De tovább folytatódik Krisztus története is. Rejtetten, lát
hatatlanul, titokzatosan, ezért csak a hit ismeri föl. Krisztus
története mégis sokkal hatalmasabb, diadalmasabb mint
Ádámé. A kegyelem sokkal nagyobb, mint a bűn. Igen, nagy
a bűn, de még nagyobb a kegyelem. Sok a gonoszság, de Isten
szeretete, megbocsátása, kegyelme sokkal több. Sok minden
„
lehet az életünkben, ami megbénít, elkeserít, elcsüggeszt. Szeretetlenség, önzés, közömbösség - a magunk és a mások bűne
rombolják életünket. De tudnunk, hinnünk kell, hogy KriszÖ7 tűs erősebb, mint a gonosz. Hatalmasabb mindannál, ami az
rr, 'J. sóletünket tönkre akarja tenni. Ezért lehet életünkben bizalom,
öröm, győzelem, napfény, remény.
A Krisztus-történet rajtunk keresztül folytatódik. Aki elfo
gadja Isten szeretetét, fölismeri saját ádámi történetét, annak
számára elkezdődik a Krisztus-történet. Az az élet követe
lesz, kap erőt a rossz leküzdésére, részt tud venni a világ
gyógyításában.
Krisztus a győztes. Ezért a két történetnek egyetlen folyta
tása van, és ebben a reménységben ünnepelhetjük karácsonyt:
„Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy
hatalommal és dicsőséggel; és akkor elküldi az angyalokat, és
összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától
az ég sarkáig.”
Nagyné Ferenczy Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Urunk, Istenünk! Ez a nap az pröm napja, mely a Te fényedből szüle
tett. Jelenj meg ma is, hadd lássanak téged a sötétségben bolyongók,
siess azokhoz, akik szomorúak és nem lelnek vigaszt. Add, hogy mind
jobban megismerjünk téged, a világ örömének hírnökét, lelkünk látást
adó fényét, és életünket a te utaidra irányítsuk. Ámen.

Karácsonyi köd
meg csillogó díszek rajta, hanem mert
ez a nap az Úr Jézus születésnapja.
Hirtelen felpattant az ajtó, és anyó
som lépett a szobába. Gyanakodva
kérdezte:
- A karácsonyról beszéltek? - felele
tet sem várva folytatta: - Igaz, hogy
nem lesz bejgli az ünnepekre? A gyere
kek mondták, hogy nem akartok sütni.
Feleségem szelíden nézett anyjára, és
azt felelte:
- Nem, anyukám, mondtam már,
hogy nincsen sem hozzávalóm, sem
időm az elkészítéséhez. Örülök, ha ezt
a halom ruhát ki tudom javítani. Most
kivételesen bejgli nélkül ünnepelünk.
- Ugyan mit akartok megint ezzel a
hóborttal? Botrány az is, hogy ezek a
gyerekek nem hisznek a Jézuskában.
- Tisztázzuk a dolgot, édesanyám: a
gyerekek nem karácsonyfát hozó Jé
zuskában hisznek, hanem Jézus Krisz
tusban, akinek ez az ünnep a születése
napja, és ennek az ünnepléséhez nem
szükséges sem a fenyőfa, sem a bejgli.
Lilla a nagyanyjára nézett, és felnőttes okoskodással cserfeltp:
- Persze, nagymama, te azt gondo
lod, hogy az Ur Jézus karácsonykor
majd benéz az ablakon, és azt mondja:
na, ezeknél még bejgli sincs, akkpr én
itt meg se szülétek?
Kínos csend támadt. Lilla tovább
rajzolta a tüskés fára a gyertyákat.
Nagyanyja szikrázó szemekkel fordult
lánya felé, és az indulattól suttogóra
fulladt hangon mondta:
- Hát ez lett az én szelíd kislányom
ból? Aki olyan jó gyermek volt, hogy
soha egy tiszteletlen szóval sem bántott
meg, és most ezt a feleselő gyereket sem
utasítja rendre.

- Édesanyám - szólalt meg kérlelőn - , hogyan utasítsam rendre, amikor
igazat mondott? Te magad szoktad
mondani, hogy a bolond és a gyermek
mond igazat! Én vállalom a bolondsá
got ebben a kérdésben, az unokád meg
gyerek.
Anyósom ezüst fogantyús botjával
indulatosan koppantott a padlón, és
sértett fejedelemasszonyi tartással kivo
nult a szobából. Sértettségének még az
zal is kifejezést adott, hogy a szokottnál
keményebben csukta be az ajtót.
Ilyenkor ádventben mintha megrövi
dülnének a napok, és az ünnep, mint a
sebesen sikló szán, hirtelen megérkezik.
Nem volt igazi karácsonyi idő, hó -he
lyett nyirkos köd hömpölygött, az ut
cai lámpák elmosódó, izzó gomolyagnak látszottak benne. A harangok is
úgy kongtak, mintha vattába csoma
golták volna őket. A feleségemmel ket
tesben díszítettük a karácsonyfát.
A gyerekek azt mondták, mivel szere
tik a meglepetéseket, csak készen akar
ják látni. Amíg aggattuk a díszeket a
fára, régi karácsonyainkra emlékez
tünk. Én elmondtam életem első és ta
lán legnagyobb csalódását. Édesanyámék nekem a Jézuskával hozatták a
karácsonyfát, és az alatta elhelyezett
ajándékokat. Zúzmarás hideg volt, és
az utcabeli gyerekek nagyon jó csúsz
kát csináltak. A sok nem szabad közé
tartozott a csúszkálás is, mivel nagyon
koptatta a cipő talpát. Annyira belefe
lejtkeztem a tiltott szórakozás gyönyö
reibe, hogy rég túlléptem a kimaradás
ra engedélyezett időt. Nagy igyekezet
tel úgy osontam hát hazafelé, hogy azt
a látszatot keltsem, már régóta a ház
körül vagyok. Zörrenés nélkül csuktam

Ezzel az összefoglaló címmel tartot
ták meg november közepén a Német
Demokratikus Köztársaság evangéli
kus gyülekezetei az immár hagyomá
nyos békerendezvényüket. Ezen a tízna
pos alkalmon ebben az évben az ottani
evangélikus egyházak szövetségének
meghívására ökumenikus vendégek is
részt vettek. E sorok íróján kívül egy
szlovákiai evangélikus esperes, egy finn
lelkész, egy NSZK-beli lelkésznő és egy
New Y ork-i metodista lelkész jött el erre
a nagyon hasznos tapasztalatcserére.
A vendégek a különböző tartományi
egyházakban vettek részt a gyülekezeti
alkalmakon. E sorok írója a nyugatné
met lelkésznővel a Thüringiai Evangéli
kus Egyházat látogatta meg. Tíz gyüle
kezetben összegen húsz gyülekezeti al
kalmon vettünk részt Greiztől Eisenachig, Schmalkaldentől Sondershausenig. Áz alkalmak felsorolása helyett
néhány pillanatkép felvillantásával szá
molunk be arról, mit tesznek német
evangélikus testvégeink a békéért.
* » *

Kis falusi gyülekezet ősi templomá
ban vagyunk. A szentélyben felállított
hatalmas gyertya körül ülünk mintegy
húszán. Ez azonban nem rossz arány,
mert a falunak összesen 120 lakója van.
A gyülekezet apraja-nagyja képviselve
van. A lelkész hivatalos gyűlésen van,
így felesége vezeti az imaórát. Ének
után felolvassa a napi igét, májd a ven
dégek köszöntik a gyülekezetét. Ezután
egy fiatalasszony felolvassa, miért
imádkozzunk. Minden kérésnél egy
kisfiú, vagy leány egy-egy gyertyát
gyújt meg a nagy gyertyáról és az oda
készített gyertyatartóra teszi. Ezen az
estén négy kis gyertya ég, jelezve azt,
hogy a kis gyülekezet négy fontos
ügyért könyörög a Békesség Urához.
*

*

*

Kisvárosi gyülekezet termében va
gyunk. A mai téma a dél-afrikai hely
zet. Egy fiatal mérnök precíz pontos
sággal számol be Dél-Afrika történeté
ről. Majd egy fiatal gépírónő azt elem
zi, miért és hogyan alakúit ki a fajgyű
lölő politika. Egy harmadik fiatal - a
gyülekezet kántora - arról szól, hogyan
viszonyulnak mindehhez a dél-afrikai
egyházak. Közben egy-egy. kánon
hangzik el, amit a fiatal lelkész vezet.
Neki csak az a feladata, hogy a végén
összefoglalja: A mi problémáinkat be
kell helyezni a nagy összefüggésekbe.
Csak így tudjuk igazán megérteni és
megoldani őket. A világ békéje ugyanis
egyetemes.

***

Egyháztörténeti jelentőségű város
ban vagyunk, ahol maga Luther is járt
és prédikált. A színes és hangulatos
templomi ünnepély már megvolt.
Mintegy 130 fiatal rendezte. Utána a
most épült gyülekezeti házban gyüle
keznek a fiatalok. A nagy teremben
még nincsenek székek. Leteritett sző
nyegeken ülnek. Vidáman folyik az

be az utcaajtót, és az istálló felöl igye
keztem megjelenni a konyhában. Ész
revettem, hogy a nagyszoba folyosóra
nyíló ablaka világos. Ezt a szobát csak
rendkívüli alkalmakkor fűtötték be.
A karácsonyfát is ebbe hozta a Jézus
ka. Az izgalomtól reszketve osontam
az ablakhoz, azzal a reménnyel, hogy
most megláthatom a Jézuskát. A kará
csonyfa már ott állt a szokott helyén,
és valaki nagy gonddal aggatta rá a
díszeket, de nem volt neki sem szárnya,
sem fényes karikája a feje fölött, és
mezítláb sem volt, mint a képeken a
Jézuska meg az angyalkák. Ez a szárny
és fényes karika nélküli, fekete cipős
karácsonyfadíszítő megfordult, s fölis
mertem benne a bátyámat. Amint
mondani szokták, egy világ omlott öszsze bennem. Rájöttem hirtelen, hogy
nem az apámnak meg az anyámnak
van igaza, hanem csúszkáló pajtásaim
nak, akik azt állítják, hogy a kará
csonyfát nem a Jézuska hozza. Ettől
kezdve a kételkedés megmérgezte az
életemet. Mindent, amit a felnőttek
mondtak, gyanakodva fogadtam, hát
ha ez is olyan, mint a karácsonyfa.
Nagyon szomorú lettem, és a sírás foj
togatott, amint' a konyhában az asztal
mögötti ládára leültem. Édesanyám
kérdezte tőlem, mi bajom, de nem mer
tem megmondani. Úgy tettem ezután
is, mintha hinném a Jézuskát, mintha
nem láttam volna a valóságot, mert
féltem, hogy többé soha sem kapok
semmit karácsonyra.
Az egyre sűrűsödő köd siettette az
alkonyatot. Az első harangszóra már
besötétedett. Az istentiszteletre érke
zők, mint egy didergő világ vándorai,
bontakoztak ki a ködből. Jöttek, mint
a sötétből világosságra igyekvők, akik
egy hideg, szürke, bizonytalan homály
didergéséből meleg fényre vágyódnak:
A domb tetején a templom ablakaiból
sugárzó sárgás fény mint ott rekedt

éneklés. Egymás után csendülnek fel a
béke-kánonok. A szünetben egy 15
éves fiatalember jön hozzám. Ékes ma
gyarsággal szólít meg. Elmondja, hogy
édesanyja magyar, édesapja német.
Minden nyáron hazalátogat Magyarországra. Éddig úttörőtáborokban vett
részt, de a jövő nyáron már építőtábor
ba megy. Alig győzi sorolni, mennyi
szeretetet kapott magyar testvéreitől.
Szinte látom a tekintetéből, hogy
mennyire boldog, hogy mindezt nekem
most elmondhatja.

• • •

Egy másik kisvárosi gyülekezet. Raj
tunk kívül más vendégek is vannak.
Négy fiatal jött el Berlinből, hogy szol
gáljon a gyülekezetnek. A nagyapák
ról, majd az apákról jelennek meg a.
vásznon első és második világháborús
képek. Majd néhány kép arról, hogyan
élnek ma a fiatalok a Német Demokra
tikus Köztársaságban. Közben irodal
mi betétek, versek, idézetek és énekek
hangzanak. A gitárral és dobbal kísért
énekek refrénje mindig ez: Ich bin da
gegen. .. azaz „Ellenevagyok...” Ellene
vagyok mindennek, ami mérgezi az
emberi lelket, ellene vagyok a háború
nak, a feszültségnek, a gyűlöletnek,
mert én örömöt, békét és boldogságot
akarok.

*• *

Utolsó esténk szintén egy kisvárosi
gyülekezetben. A templom szentélyé
ben egy fából készült hatalmas tálca
van. Rajta homok. Jönnek a hívek.
Mindenki ünnepélyes szertartással
meggyújt egy gyertyát a nagy gyertyá
ról és a tálcára helyezi. Hatvan-hetven
gyertya ég már, mire megkezdődik az
alkalom. Egy család tartja ma az ima
órát. A férfi, aki fiatal mérnök, vezeti
az összejövetelt. A tizenkét éves fiú ol
vassa az előírt igét: ..éheztem, és en
nem adtatok... mezítelen voltam és fel
ruháztatok... beteg voltam, és meglá
togattatok... Utána,, mint egy dialó
gus-prédikáció következik a papa és a
mama beszélgetése: Hogyan adjunk,
amikor nekünk is kevés van? A végső
kicsengés azonban mégis az, hogy érde
mes adni, mert ezáltal olyan öröm ré
szesei leszünk, amit nem biztosít semmi
más. Az imatémákat a tizenöt éves le
ány olvassa fel. Amíg elcsendesedünk
és. a gyertyák fényét nézzük, látom,
hogy az idősebbek szemében megcsil
lan egy-egy könnycsepp. Örökélet hete
lévén, bizonyára azokra a szeretteikre
gondolnak, akik nem jöttek haza a há
borúból. Á fiatalok tekintetében vi
szont reménységet tükröz a gyertyák
fénye. Hiszen Urunk elküldte hozzánk
az igazi Világosságot, aki nem csak a
mi szívünket tudja megtölteni békes
séggel, hanem meg tudja világosítani a
politikusok értelmét is, hogy úgy irá
nyítsák a világ sorsát, hogy ne legyen
háború és soha többé ne kelljen hábo
rúban elesett szeretteinkre emlékez
nünk.
Selmeczi János

napsugár akart áttörni a ködön. Úgy
éreztem, hogy a szeretet birkózik a gomolygó szürke homállyal, ami az em
beri élet sok bűnét, könnyét és gyűlöl
ködését rejti. Tele lettem vággyal, hogy
minél előbb szétkiálthassam a kará
csony örömüzenetét, hogy szeret az Is
ten bennünket, embereket.
Istentisztelet után, amikor az utolsó
hívek is eltűntek a ködben, és még érez
tem a boldog ünnepeket kívánók kéz
fogásának melegét, siettem a kará
csonyfás szobánkba. Az öt gyermek
már ott toporgott az ajtóban, és kórus
ba kiáltották:
I Édesapa, siess, gyújtsd meg már a
. gyertyákat!
Volt egy kis harangvirágnyi csilingelésű csengőm, és amikor már minden
gyertya égett, a csillagszóró nagy igye
kezettel sziporkázott, azt is megráz
tam. Felpattan az ajtó, és betódult a vi
dám gyerekcsapat, mögöttük az édes
anyjuk a boldogság pírjával arcán. Az
tán kialakult a félköríves sor a csillogó
fa körül, hogy elénekeljük a karácsonyi
éneket. Az ének alatt vettem észre,
hogy mindegyik gyerek a fa alá néz,
ahol szalaggal átkötött, fenyőgallyal
ékesített csomagok sorakoztak. Megle
petés öröme sugárzott tekintetükből,
de mi voltunk legjobban meglepődve,
mert nem tudtuk elképzelni, milyen
csomagok azok, és hogyan kerültek
oda.- Erre felelt egy karácsonyi lap,
amelyen a gyülekezet kívánt áldott ün
nepeket. Az ajándékok minden darab
ján látszott, hogy az ajándékozók
örömmel és szeretettel készítették. Fe
leségemmel egymásra néztünk, könny
csillogott a szemünkben, és úgy érez
tük, hogy mi vagyunk a legjobban
megajándékozottak, mert nem lehet
közönyös és rideg lelkű az a közösség,
amelyik a szeretetnek ilyen kézzelfog
ható bizonyságát adja.
M átis István
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Evangélikus gimnázium?
Évek - talán évtizedek - óta beszélünk itthon és külföldön, hivatalosan
és nem hivatalosan arról, hogy nincs gimnáziumunk, miért nincs, miért
éppen nekünk nincs, miért ne lehetne, és mivel nincs, meg kell mozgatni
minden erót és követ, hogy legyen. Az utóbbi idóben itthon és külföldön
élő volt fasori diákok, legutóbb pedig magas rangú, felelős közéleti
személyiségek nyilatkozatai nyomón felerősödtek az evangélikus gim
názium felállítását sürgető hangok és mozgások, mondván, hogy éppen
most van az alkalmas pillanat, a soha vissza nem térő lehetőség.
múltat idéző megnyilatko
zások margójára szeretném
feljegyezni vitatható személyes
emlékezésemet és véleményemet.
A soproni líceum diákja vol
tam, de fenntartás nélkül mindig
elismertem és elismerem, hogy a
két világháború között a fasori
gimnázium volt hazánknak egyik
legmagasabb, egyházunknak pe
dig legmagasabb színvonalú kö
zépiskolája. Köszönhette ezt
szellemi szempontból a hazai
evangélikússág legnemesebb hu
manista tradícióinak, anyagi
szempontból pedig a hazai jómó
dú zsidóságnak. Utóbbiak közül
került ki a fasori diákok fele és a
világhírnévre emelkedett fasori
diákok nem csekély hányada.
A hazai zsidóság a fasori gimná
ziummal szemben is gyakorolta
azt az ősi bibliai morálját, hogy
ha csak jó szót vagy szellemi érté
ket vagy egyéb segítséget kapott
valakitől, azt soha el nem felejtet
te, és háláját anyagiakban is kife
jezésre juttatta. A Fasor messze
menően ennek köszönhette, hogy
fenntartói a pályázók közül a
legkiválóbb tanárokat válogat
hatták ki, és a kor színvonalán
álló épületbe olyan tárgyi felsze
relést és könyvtárt gyűjthettek
össze, amelynek értékein elámultunk, amikor annak felosztására
és feloszlására került sor.
Az iskola megszűnését közvet
len közelről éltem át. A soproni
teológia 1951 nyarán a fasorba
költözött, egy fedél alá került az
akkor már egyetlen evangélikus
gimnáziummal, ott maradt a
gimnázium átadása, illetőleg
megszűnése után is, és mint az
evangélikus egyház egyetlen
megmaradt tanintézete a gimná
zium kizárólag egyházi célokat
szolgáló helyiségeinek, felszerelé
sének és könyvtár-részlegének
örökösévé vált. 1951-től más la
kásom nem lévén a Fasor egyik
tanári szobájában laktam, a ta
nári kar tagjaival állandóan ta
lálkoztam, mint a teológiai aka
démia jegyzője közvetlen tanúja
voltam az egyházi vezetésben az
iskola sorsa körüli küzdelmek
nek és az iskola felszámolásának.
Közvetlen tapasztalataim alap
ján sem a Fasor glorifikálásával,
sem a legendaképződéssel, sem a
bűnbakkereséssel nem tudok
egyetérteni.
1952-ben vészesen közeledett
az első öt év vége, amikor az ál
lammal 1948-ban kötött egyez
mény értelmében 25%-kal csök
kent volna minden államsegély.
Ez azután az állam megértése ré
vén ténylegesen csak 10% lett, de
ezt nem lehetett előre látni. Or
szágosan gondot okozott, néme
lyekben pánikhangulatot keltett,
hogy a megnehezedett körülmé
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evangélium hirdetésére, és ez ve
zet igazán az egyház megújulásá
ra. Ez a meggyőződés kétségtele
nül gyengítette az iskoláért való
áldozatvállalás
hagyományos
szellemét.
Mindennek ismeretében és tu
datában a tanári kart, egyetlen
egyházi testületet vagy akár
nyek között - a Rákosi-korszak egyetlen személyt bűnbakká és a
csúcsa felé tartott! - képes lesz-e fasor felajánlásáért felelőssé ten
az egyház a gimnáziumot az ni igazságtalannak és a történeti
1950-ben egyházi gondozásba valóság meghamisításának kell
vett teológiai akadémiával együtt tekintenem. Dezséry László ak
szinten tartani. A súlyos veszte kori püspök - ezt a vele folytatott
ségeket szenvedett, majdnem ti személyes megbeszélésekből tu
zedére csökkent zsidóság saját dom - személyes meggyőződésé
vallásos létfeltételeinek megte vel ellentétben, a sokfelől jövő
remtésével volt elfoglalva: támo belső egyházi nyomás alatt írta
gatásukra gondolni sem lehetett. alá a gimnáziumot felajánló és
Megszűnt gimnáziumaink szá átadó iratot.
míthattak volna a vonzási körük
Mai helyzetünket mérlegelve
be tartozó gyülekezetek áldoza és a jövő felé tekintve állapítsuk
tos segítségére, mert mélyen bele meg mindenekelőtt azt, amiben
gyökereztek azok történetébe és szinte teljes vagy hiánytalanul
életébe. Ezzel szemben a fasori teljes az egyetértés: aligha talá
gimnázium sokkal lazábban kap lunk valakit is egyházunkban,
csolódott egyházunk múltjához, nki nem örülne, ha nekünk is vol
és országos méretekben nem volt na gimnáziumunk. A nézetek
mélyebbre hatoló gyökere gyüle csak abban térnek el, hogy szelle
mi és anyagi feltételeit bírjuk-e
kezeteinkben.
Az iskolák államosítása után a előteremteni és tartósan biztosí
tani. Két szem
fasori gimnázi
pontot világo
um nem tudta
san kell lát
átvenni orszá
nunk. Egyrészt
gos szinten az
tény az, hogy
egyetlen egy
egyházunk
házi gimnázi
sem az állam
um szerepét.
mal
kötött
Nem tartozott
v egyezmény
hozzá diákott
ben, sem a.fa
hon, mint leg
több megszűnt gimnáziumunk sori gimnázium felajánlásával
hoz, ahol az ország egész terüle nem mondott le iskolafenntartási
téről jövő diákjai otthonra talál jogáról: ezt az állam sem vonta
hattak volna. A fasor tantestüle kétségbe, és ma is kész megadni
tében voltak egyházhoz hű, hívő, azt a támogatást, amelyet más
sőt mélyen hívő személyek, de egyházaknak is ifiegad. Másrészt
nem volt mindenki az, és így nem köszönettel vehetjük külföldiek
tudtak egységesen állást foglalni segítőkészségét, de a gimnázium
amellett, hogy az intézetet áldo fenntartását hosszú távon egye
zatok árán is fenn kell tartani. dül saját erőnkre kell építenünk.
Viszont 1948-ban államosított Ezeknek figyelembevételével kell
középiskoláinkban: voltak áldo- a döntést előkészítenünk és meg
zatokrarkész és: egyúttal kiváló hoznunk.
tanerők is, de 1948 után nem tör-’
Érthető az a kérdés, hogy ha a
tént meg ezeknek tervszerű össze történeti egyházaknak van gim
gyűjtése egyetlen megmaradt náziumuk, miért ne lehetne ne
gimnáziumunkba. Ezt egyebek künk is. De jogos az a kérdés is,
között a fasori-budapesti öntu hogy a több mint hatmillióval
dat is gátolta. Mivel a megma számoló katolikus egyház és a
radt egyházi iskolákban is érvé kétmillióval számoló református
nyesíteni kellett az általános ok egyház mellett a 400 ezer fős
tatási-nevelési irányelveket, a Fa evangélikússág nincs-e azon kü
sorral kapcsolatban is felmerült szöb alatt, amelynél egyetlen
az a kérdés, hogy mi az az „egy gimnázium is a többi egyházhoz
házi és hitbeli többlet”, amelyért viszonyítva túlzott terhet jelente
érdemes érte nagy áldozatokat ne számunkra. Viszont szabad
hozni, és erre nem sikerült az felvetni azt a kérdést is: nem szá
egyházi közvélemény előtt elfo molhatunk-e egészen józanul az
gadható egyértelműen pozitív vá zal, hogy tapasztalat szerint a ki
laszt adni. Egyházunk közvéle sebb egyházak teherviselő kész
ményében - a dialektika teoló sége és képessége messze megha
gia, a barthi vagy álbarthiánus ladhatja a nagyobbaké! Erre ta
teológia, az ige teológiája vagy az lán éppen akkor is. gondolha
ébredés hatása alatt? - felerősö tunk, ha egyházunk statisztikai
dött az a nézet, hogy az egyház lag nyilvántartott lélekszámúnak
nem kultúrintézmény, és az isko apadását lehetségesnek kell elfo
lák fenntartása nem tartozik az gadnunk.
egyház létfeltételei közé, sőt az
zámolnunk kell azzal, hogy a
iskolafenntartás terheiből felsza
Fasor egyszerű felújítása
baduló egyház sokkal jobban nem lehetséges, mert átadásával
összpontosíthatja minden erejét egyidejűleg megszűnt és felosz
kizárólagos feladatára: az ige, az lott - eltérően többi volt gimnázi

Dr. Prőhle Károly
írása
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umunktól, amelyek helyébe álla
mi gimnáziumok léptek, és ezek
az általuk elfogadható hagyomá
nyok folytatói, sőt felújítói let
tek. Egy új evangélikus gimnázi
um azért sem lehet a Fasor egy
szerű felújítása, mert annak or
szágos jellegűnek és hátterűnek
kell lennie, nem csak Budapestre,
hanem egyházunk egész népére
kell támaszkodnia, olyan színvo
nalas tanári karral kell már in
dulnia, amelyre egész egyházunk
népe tisztelettel és bizalommal te
kint fel, és olyan kollégiummal is
kell rendelkeznie, amelyben ott
honra találhatnak a vidéki diá
kok.
Aligha vonható kétségbe,
hogy egyházunk léte és szolgála
ta érdekében első helyen lelkész
képzésünk fenntartásáról és
nemzetközi színvonaláról kell
gondoskodnunk, és ezt a felada
tunkat eleve össze kell hangqlnunk a gimnáziumi tervekkel.
Személyi és üzemeltetési szem
pontból is feltétlenül előnyös vol
na, ha a két intézmény testületi
leg, helyileg közvetlen közeibe
kerülhetne egymással. Ezért rész
letekig menően meg kellene fon
tolnunk, hogy a fasori épület át
vételéhez, átépítéséhez és felújítá
sához képest nem volna-e célsze
rűbb és gazdaságosabb az akadé
mia már elhatározott építkezésé
vel térben és időben összehangol
tan vállalni egy új, céljának meg
felelően méretezett, modem gim
náziumi épület és otthon felépíté
sét, ami talán már most is ol
csóbbnak, hosszabb távon pedig
gazdaságosabbnak bizonyulhat
na.
Mindent egybevetve csak he
lyeselhetjük egyházi vezetősé
günknek azt az elhatározását,
hogy a döntés előkészítését olyan
munkacsoportra kívánja bízni,
amely egyházunk széles köreinek
bizalmát bírja, összetételénél és
szakértelménél fogva sokoldalú
an tudja megközelíteni a gimná
zium felállításának. kérdését, és
számíthat arra, hogy akár pozi
tív, akár negatív döntésre vonat
kozó javaslatát egyházunk köz
véleménye megnyugvással tudja
elfogadni. De szeretném hozzá
tenni: mindenesetre hagyjuk
nyitva az utat a jövő felé, hogy ha
most nem, egyszer talán mégis
lehef gimnáziumunk.
mi pedig hozzáállásunkat il
leti: ne ítélgessük egymást!'
Ne tekintsük levegőben járó fan
tasztának azt, aki lelkesedéssel
közelíti meg a gimnázium tervét,
és eközben az élő hit erejére hivat
kozik, és ne bélyegezzük hitetlen
nek és fantáziátlannak azt, aki
papírt és ceruzát - vagy számító
gépet - vesz elő, és számolva ter
vez és javasol. Azt hiszem, akkor
járunk el helyesen, ha az arra hi
vatottak tényekkel számolnak és
azzal a hittel, hogy őket az egyház
Ura állította nehéz döntés elé: Lk
14,28-30, egyházunk közvélemé
nye pedig azzal fogadja el dönté
süket, hogy jelenünk és jövőnk az
egyetlen Ür hatalma alatt áll: Mt
28,18-20.
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„Történelmi jelentőségű tettet alkotott Péteri társadalma"
T ó tfa lu s y Is tv á n

EM LÉKM Ű ÉS EMLÉKHELY
(Folytatás az 5. oldalról)
is idézve, mégis a béke helye, s mindanynyiunk béke-vágyának kifejezése lesz.”
Ezt húzta alá avatóbeszédében dr. Fabiny Tibor professzor is: „Aki a béke
hírnöke, aki békességet teremt család
ban, gyülekezetben, politikai községben
vagy bárhol a társadalomban, azé a
jövő, azon lesz nemcsak az Úristennek,
hanem a földi utódoknak is az áldása.”
17 vállalat, szövetkezet, intézmény,
gazdasági egység, kétkezi munkával sokan több alkalommal is - mintegy
250 személy, 8 kisiparos segített mind
ezekben, mindig tudása, munkája leg
javát adva. Az elmúlt három év alatt
összességében megközelítőleg 3 millió
Ft értéket hozott létre e helyen az öszszefogás. Az ügy humánumán, formai
Veszteg István, Kovács Mihály, Szemegjelenésének hatásán túl ennek az
nyán József, Varga Miklós, Hajdú Já
emlékműnek és emlékhelynek az igazi
nos presbiterek, Legendi Károly, Pál
szépsége ez: mindannyiuk alkotása.
János, Misányi István, Kellner Sebes
Végül hadd álljon itt a gyülekezetből
tyén, Garamszegi Sándor kisiparosok,
azok neve, kik e három év alatt a leg
özv. Szenyán Sándorné egyházfi. - Ne
többet tették e kiemelkedő eseményért:
kik, és mindazoknak kik e munkában
Paput Mihály felügyelő, id. Veszteg Pál
részt vettek együtt örülő, hálás szívvel
és Lipták János gondnokok, Losonczi
Márton pénztáros, ifi. Veszteg Pál i mondunk köszönetét egész egyházunk
nevében.
F. B.
számvizsgálóbizottsági elnök, néhai

Karácsonyi leoninusok
Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
Új élet született; boldog a Szűz’ anya lett.
Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
Barlang, ágy csupa fény: Isten, a Szűznek ölén.
Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.
Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
Mária nézi: nevet - „Fúj az ökör meleget!”
Fúj az ökör... s ugye, jó lesz? - fürge tüzet vete József:
Lobban a rózserakás,- mind csupa láng, ragyogás.
Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre
Fény fut. Koppan a kő: „Pásztorok, gyertek elő!”
Vének s ifjú legények, jönnek, az ajkukon ének.
Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
Néz az ökör: „Soha illyet!” , a csacsi nagy füle billeg.
Mind forróbb, tüzesebb, Mária könnye pereg.
Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg:
Kedv, öröm, isteni tett - Krisztus megszületett!
Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
Új ág, égi virág, újul a régi világ.

_________________________________________________________/

G ÉRCE Ü N N EPE

A megújított 190 éves gércei templom

Azon az október végi vasárna
pon, amikor megkezdődött az is
tentisztelet a szemerkélő esőben,
sokan gyönyörködtek a megújult
templomkülsőben. Voltak, akiket
a belső kiképzés ragadott meg. So
kan tekintettek úgy körül, hogy
hol és miben segítettek, hol látható
az általuk elvégzett munka ered
ménye. Mert így válik emlékezetes
sé és személyessé egy templomtata
rozás munkája. Ezért szólhatott
örömmel az ének: „Urunk, ma há
zadért éneklünk hálát tenéked,
Hol drága szent igéd bennünket
táplál és éltet...”
Dr. Nagy Gyufa püspök igehirde
tése Jézus földi gyülekezetét mutat
ta meg, amely hordozza Jézus aka
ratát az emberek között. Az ő aka
rata az egység - hogy egyek legye
nek az övéi! Jézus főpapi imádságá
nak második útmutatása: a szere
tet. Az emberi életnek - az egyéni
nek és közösséginek egyaránt megrontója az önzés, csak a ma
gunknak élés. Jézus tanítása: élni
másokért! Jézus azért imádkozott,
hogy legyünk az Isten- és embersze
retet követei ebben a világban. De
Jézus imádsága egyúttal ígéretet is
hordoz: „Akarom, hogy akiket ne
kem adtál, azok is ott legyenek
velem, ahol én vagyok, hogy meg
lássák az én dicsőségemet.” Mi lesz
a gyülekezet, a templom, a világunk
jövője? „Veletek vagyok” - jó kéz
ben. van jövőnk! O reménységet
adott a halál utánra is. A gércei
templom tornyára ezért a nap és a
kereszt jelképeit helyezték el. Jézus
keresztje az út az örök életbe.
Az istentisztelet utáni közgyűlé
sen dr. Nagy Endre felügyelő kö
szöntötte a vendégeket és gyüleke
zetét. Ezután ismertetésre került a
gércei evangélikússág története.
Solymár Gábor helyettes lelkész a
reformáció kezdetétől a templom

mostani tatarozásáig történt ese
ményeket vázolta. Az 1500 és
1600-as években váltakozva volt
lelkész Káldon, Gércén és Vásárosmiskén. Templomukat 1732-ig
használták. A jelenlegi templom
alapkövét 1794-ben helyezték el.
190 évvel ezelőtt - 1796. május 5én Hrabovszky György kissomlyói
lelkész szentelte fel. 1840-ben támpilléreket helyeztek el a torony fer
dülésének
megakadályozására.
Méterenként egy centiméter dőlése
van a toronynak ma is, és a csú
csán már 25 cm az eltérés. A temp
lombelső először gerendás menynyezetű volt és oldalfalai is alacso
nyabbak voltak.i841-ben hat osz
lopot és a rajtuk nyugvó bolthajtá
sokat építették. A templom 100
éves évfordulójára tatarozták az
, épületet és nagy ünnepségen emlé
keztek az elődökre. Erre az alka
lomra írt ének hangzott akkor,
amely ma is időszerű. Rövid rész
let ebből: „Apáink itt száz év előtt
/ Benned bíztak minden előtt! /
Benned hitnek ereje / Szent igéd
nek szép világát / Szivünkbe Te
plántálád,/ Hogy lenne győzedelme. / Hála száll ma / Nagy neved
re, énekelve / "féged kérünk”;
1946-tól 1950-ig külső és belső ta
tarozás volt. 1984-ben új világítótestek felszerelésére került sor, va
lamint a belső festésre. A sok tár
sadalmi munkának köszönhető,
hogy 100 000 forintért ez a munka
megvalósulhatott.
Templomunk külső renoválását
ez év májusától kezdtük el úgy,
hogy szakmai útmutatást kaptunk
az Országos Műemléki Felügyelő
ségtől, amely jelentős támogatás
ban is részesített minket. Az ada
kozásban és a társadalmi munká
ban egyaránt kivették a részüket
nemcsak a gérceiek, hanem a vásá
ra smiskeiek is. Egyházmegyénk
Gyülekezeti Segélye is jelentős tá
mogatást adott. így válhatott va
lóra, hogy külső formájával ma a
falu egyik dísze lett.
A közgyűlésen elsőként szólalt
föl dr. Nagy Gyula püspök, aki a
külső épülés mellett a lelkűiét épí
téséről beszélt. Fehér Károly espe
rest a templombelső fénye ragadta
meg. A mi fényünk Krisztus dicső
ségének ragyogása - mondta.
Nagy László celldömölki lelkész a
környékbeli gyülekezetek köszön
tését adta át. Marton István plébá
nos közvetlen szavakkal tett bi
zonyságot közös feladatainkról.
Istentisztelet után a gyülekezeti
teremben megtérített asztalok mel
lett folytatódott az ünnepség. \
Solymár Gábor
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lád, hogy égy ki
KARÁCSONYI AJÁNDÉK
megnyugvást a
csit pihenhettünk
megkínzottakis, hogy örülhet
tünk a gyerekeknek, olyan is van, ami
nak. Isten békessége olyan, mint ami
kor egy édesanya megsimogatja síró
ről nem beszélünk. Örök titok marad
gyermekének a homlokát.
mindaz, ami az emberi szivekben ment
Isten békét köt velünk, hűtlen, enge
végbe az elmúlt napokban. Csak Isten
tudja, mi mindent rejt magában ez a detlen, bűnös emberekkel. így szól hoz
zánk: jöjj hozzám a kapkodásból, a
pár szó: Karácsony, 1986. Mindazt,
félelemből, a vüág nyugtalanságából,
amiről beszélünk és mindazt amiről
nem beszélünk ebben a pár szóban le jöjj az én békességembe. Add nekem
nyugtalan, békétlen szivedet és én meg
het egybefogni: „mindez pedig Istentől
van”. Mindennek valami módon Isten gyógyítom sebeidet, az én békessége
hez van köze. Még földi, emberi dol met adom neked.
Amint karácsonykor Isten újat kez
goknak is. Mert karácsony Istentől
van, Isten ajándéka. Nekünk adta eb dett, nekünk is ezt keü tenni: újat kez
deni, megbékélni Istennel, megbékélni
ben az évben is. Nekünk adta, hogy
egymással. Krisztus kérlel bennünket.
újból találkozzunk vele, figyeljünk üze
netére, éljünk az úrvacsorával, meggaz Nem parancsol, nem hatalmát gyako
rolja, nem kényszerít, hanem kérlel: bédagodjunk általa.
küljetek meg Istennel! Engedjétek,
Isten megbékéltetett minket önma
hogy a mennyországot adja nektek már
gával Krisztus által. - Ezt hirdette meg
itt; már ezen a földön. Engedjétek,
közöttünk karácsony ebben az évben
hogy a világ Ura szeretetét ajándékoz
is. Ez Isten karácsonyi ajándéka: a
za nektek. Legyetek a barátai, gyerme
megbékélés, a békekötés. Isten újat
kezdett ebben az embervilágban. Bé kei, védencei! Adjátok át magatokat
kességet ajánlott fel azáltal, hogy oda neki! Akkor megszabadultok minden
rossztól, minden bűntől és minden féle
adta Fiát a földi életre éppen úgy, mint
lemtől, minden bilincstől. Megszaba
egykor a keresztfái halálra.
dultok saját magatoktól. Otthont, ha
Az egész vüág Isten békessége után
sóvárog és nem tud megszabadulni a zát találtok, megnyugvást nyertek. Ak
nyugtalanságtól, a békétlenségtől, a kor Istennel együtt újra megtaláljátok
a testvért, a felebarátot is. Ha megbékapkodástól. Mindannyian az ő békes
kültök Istennel, megbékültök a testvér
sége után sóvárgunk, életünk egységre,
rel is.
harmóniára törekszik. Hol találhat
Karácsonyi ajándékunk a megbéké
nánk ezt meg máshol, mint Isten békes
lés. Legyen ez feladatunk is!
ségében? Életünk tele van bizonytalan
Nagyné Ferenczy Erzsébet
sággal, félelemmel, nyugtalansággal,
hol csendesedne el mindez máshol,
IMÁDKOZZUNK
mint Isten örök békességében? t
Istenünk, add, hogy napról napra, óráról
Az Isten békességét kaptuk, mely vi
órára olyanok legyünk, amilyennek el
gasztalás a szomorodóknák, gyógyulás
gondoltál. Tégy bennünket lassana betegeknek, szabadulás a foglyok
lassan azzá, amire teremtettél. Add,
nak, élet a halálra váróknak, bocsánat
hogy a te békességednek követei le
a bűnösöknek. Isten békessége meg
gyünk ebben a világban. Ámen.
nyugvás a megfáradtaknak, oltalom
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Jézuska
a Kisrókus utcában
(Az itt megírt történet 1985. karácsonyán valóban megtörtént.)
Elmúltak az áldott karácsonyi ünnepek, de a fényük m ég itt ragyog az
új év dolgos hétköznapjai felett,
A szentesti áhítat, az ünnepi, istentisztelet lelkeket felemelő és gazdagító órái már csak a z emlékeinkben
élnek. A látható és kézzelfogható
karácsonyi ajándékok azonban a
realitásokat s mindenek felett az
egymás iránt érzett szeretetet hirde
tik. így volt ez a budapesti második
kerületi Kisrókus utca 517-ben is. Hívó család, amely a két kisleánnyal
készült a karácsonyra. A tízéves Viktória és a nyolcéves Mariann ugyancsak készült Jézus születésének az
ünnepére - a maguk módján. Az
ötösökkel szerzett jutalompénzból
szép karácsonyi képes levelezőlapokat vásároltak. Egyet a Jézuskának írtak és azon elmondták az óhajukat. „Drága Jézuska, hozzál nekünk Barbie-babát és állatkertet,
szeretette! Vica és Mari." A lapot
, megcímezték így: „Jézuska, Menynyország." Szabályosan felbélyegezték és annak a rendje-módja
i szerint bedobták a postai levélgyűjtő
szekrénybe. Ez persze, még jóval a
Szenteste előtt történt és nem is tudott erről senki a családban. Titokban intézték.
Az idő közben haladt és elérkezett
a Szenteste. A Kisrókus utcai családi
otthonban együtt ült a család. A közös ima után a karácsonyfa alól ki-ki
elvette az ajándékát és az örömön túl
a lelkeket - kicsikét és a nagyokét
betöltötte a karácsonyest boldog ér■zése. öreg este volt már, fél nyolcra
járt az idő, a karácsonyfán villogtak
a fények, szikráztak a csillagszórók,
Kint az utcán a közlekedés már ré- gén megszűnt s a Mártírok útján csak
a taxik és a magánautók szaladgáltak. A lakás ajtaján ekkor csengetés
hangzott fel.
- Ugyan ki lehet - kérdezték egymásra nézve a szülök és a kisleányok. A fiatal mama gyorsan az ajtóhoz ment és kinyitotta. KarácSonyesté még az idegent is be kell fogadni
- gondolta Kamilla asszony, a gyérmekek édesanyja. Ám az ajtó előtt
nem állott senki.
- Hát akkor ki csengetett? Vagy
hallucináltunk? - szaladt végig benne a gondolat. Már fordult volna viszsza, be a lakásba, amikor meglátta,
hogy az ajtó előtt, a küszöbnél egy
csomag fekszik. Még egyszer körülnézett, végig a folyosón, az első eme- Jetről le a földszintre, de nem látott
■senkit. A csomagot felemelte és bevitte. A férj pedig ugrott az ajtóhoz, futott kifelé, le a lépcsőkön, ki az utcára,
de az végig üres volt. Nem látott senkit Vagy kitűnő lábai, vagy gyors au-

tója volt a Jézuska Kisrókus utcai
„angyalának”.
A lakásban az asztalon ott feküdt
„Vicának és Mariánnak" címzésű, díszes burkolatú csomag. Tévedés ki
zárva, hiszen a csomagon ott van a
két kisleány neve. Izgatottan kibontották és a csomagban a Barbibabát és az állatkertet találták, amit
a Jézuskának cimzett lapon maguknak kértek. Az ajándékok felett pedig
ott feküdt az alábbi szövegű levél:
„Kedves Vica és Mari!
örültem kedves képeslapotoknak,
melyet nekem küldtetek. Kívánságotok íme teljesült és szívből remélem,
hogy örülni fogtok ajándékaimnak,
Sok örömöt, boldogságot kívánok
Nektek 1986 karácsonyára, fíemélem, hogy Ti azt is tudjátok, hogy ez
a nap a szeretet ünnepe, az én születésnapom. Emlékezzetek meg rólam
azzal, hogy egymást szeretitek, segítitek és ezentúl soha nem okoztok egymásnak szomorúságot. Ugye meg
ígéritek? Es ugye nem haragudtok
reám azért, hogy nincsen szép, havas
Karácsonyotok? ígérem, hogy mihelyt megjavítják az angyalkáim a
fagyasztógépet, azonnal küldök
Nektek havat. Most elbúcsúzom Tóletek, de jövőre újra eljövök. Boldog
Karácsonyt kívánok mindannyiotoknak!
Jézuska
Eddig a Kisrókus utcai csodálatos
karácsonyesti történet. Mint a mesében. De ez nem mese volt, hanem
valóság. A két kisleány gyermeki hittel
és bizalommal képes levelezőlapon
fordult kérésével a Jézuskához. Per
sze ők nem tudhatták, hogy az anyai
nagyszülők már beszerezték a hón
óhajtott Barbie-babákat. Jézuska
ajándékával együtt így három Barbie-baba lett. Tehát a család titkos
összebeszélése kizárt.
De kövessük a postán feladott levelezólap útját. „Jézuska, Mennyország"-fgyszóltac(m zés.A lapeljutott a 72-es irányító-postahivatalba.
A lapon sem irányítószám, sem pon
tos címzés nem .volt található, így a
kézbesíthetetlenek közé dobták. Ám
onnan hogyan jutott az ismeretlen
személy kezébe, aki a Jézuskához
intézett kérést, Jézuska helyett teljesítette. És nem is két krajcárért, mert a
Barbie-baba karácsony előtt hatszáz
forintért volt kapható. De valaki nem
sajnálta ezt az összeget, hogy a gyermekek lelkében törés, csalódás a hit
vonalán ne keletkezzék. Az ország
tízmilliónyi lakosságából, ha csak ez
az egy ember gondolkodott így, már
akkor is megérte, mert bizonyítja,
hogy igenis él a lelkekben Jézus szeretete és nem halt ki az emberi szívből
a hit.
Kelenváry László
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L Á SSÁ TO K M E G , H O G Y M E N N Y IR E
S Z E R E T A Z IS T E N
Lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az
Atya! - Olvassuk úgy János apostol szavát, mint karácsonyi
felhívást! Hiszen ebben a mondatban benne van mindaz, ami
karácsonykor történt. Ez karácsony legfontosabb üzenete:
Lássátok meg, vegyétek észre, hogy mennyire szeret az Isten!
Lássátok meg, hogy mindaz, ami történt Isten szeretetéről
beszél!
Lássátok meg, hogy mennyire szeret az Isten: gyermekei
lehetünk. Igénk nem arról beszél, amiről a megszokott kará
csonyi történetek, hogy Isteri Fia ember lett, hanem arról,
hogy az ember Isten fia, gyermeke lehet. A kettő elválasztha
tatlan egymástól. A jászolnál döbbenünk rá igazán, hogy
mennyire Atyánk nekünk az Isten. Elfogadott bennünket az
ő gyermekeinek. Isten azért lett emberré, hogy az ember Istené
lehessen, Istenhez hasonlóvá lehessen. Hogy azt, amit Isten
elleni lázadásával elveszített az ember, a vele való közösséget
visszakaphassa. „Olyanok lesztek, mint az Isten” - mondta a
kísértő és Krisztus által most valami egészen új módon mégis
megvalósult ez. Csodálatos csere történt: Krisztus felvette azt,
ami emberi, mi pedig megkaptuk azt, ami Krisztusi. Felvette
azt, ami miénk és odaadta nekünk azt, ami az övé. így lettünk
testvérei, mennyei Atyjának gyermekei.
Az elveszett embert fogadta el Isten gyermekének. Azt az
embert, aki régóta eljátszotta ezt a jogát, aki a legkevésbé sem
számíthat erre: „nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak ne
vezz”. Ha tisztán látjuk életünket, cselekedeteinket és törekvé
seinket, szívünk keménységét, közömbösségét, hálátlansá
gunkat, önteltségünket és átéljük, hogy mégis, mindezek elle
nére Isten gyermekei lehetünk, nem tudunk mást, mint János
sal együtt döbbenten csodálkozni: Lássátok, milyen nagy
szeretetet tanúsított irántunk az Atya! Karácsony óta Isten
gyermekei lehetünk.
Lássátok meg, hogy mennyire szeret az Isten: reménységet
ajándékozott nekünk. Isten gyermekei vagyunk, de még nem
lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Ezért előre kell tekinte
nünk. Az a reménységünk, hogy egyszer látni fogjuk az Atyát.
Egyszer megnyílik az ajtó és miénk lesz az örök élet, az
Istennel való boldog közösség.
Lássátok meg, hogy mennyire szeret az Isten: megtisztít
bennünket. Krisztus születése megszenteli életünket. Krisztus
eirfber lett, közöttünk van. Karácsonytól fogva az emberi
életet Krisztus jelenléte szenteli, újítja, tisztítja meg. Ő tiszta,
tehát mi is megtisztulunk általa. Őbenne nincs bűn, tehát
belőlünk is el kell tűnnie annak. Az a reménységünk, hogy
egykor hasonlóvá leszünk hozzá. Ezért mindazt, amit gondo
lunk, tervezünk, kimondunk, teszünk és szenvedünk, ennek
a fényében kell látnunk. Minden bűnnel, amit elkövetünk,
csodálatos jövőnk irányától térünk el.
Lássátok meg, hogy mennyire szeret az Isten: önmagát
ajándékozta nekünk. Emberré lett, hogy övéi lehessünk.
Nagyné Ferenczy Erzsébet

IM Á D K O Z Z U N K
Istenünk, köszönjük, hogy emberré lettél. Közénk érkeztél Te, aki
Atyánk vagy. Add, hogy valóban fiaid legyünk, egymásnak pedig testvé
rei. Add, hogy általunk folytatódjon a szeretet története, melyet kará
csonykor kezdtél a világgal. Amen.

Egy nemzedék panasza Kosztolányihoz
Ha már a múlt évben megfeledkez
tünk arrról, hogy száz éve, 1885-ben
született Kosztolányi Dezső, akkor
idén, amikor halálának ötven éves év
fordulója van, (1936. november 3.) illik
megemlékezni a magyar irodalom
egyik legszebb szavú, s az idősebb nem
zedék szívéhez különösen közel álló
költőjéről.
A mögöttünk lévő évtizedeket nyu
godtan nevezhetjük a nosztalgia évtize
deinek. Régi vasutakat állítottunk sín
re gőzössel vontatva, (bár Szombathy
Viktor bátyáik megírta, hogy a kosz
tümök nagyon is elütnek a valódiaktól)
Karády búgó hangjára akartunk éb
redni, újabban pedig a ferencjózsefi
korszakot támasztgatjuk fel. A szétmállott monarchiát, amelyben atyai
szeretettel mosolyog ránk az „uralko
dó”, Ferenc Jóska, s már-már megfe
ledkezünk az aradi bitókról, s a sza
badságharc száműzötteinek keserves
életéről. Igen, mert a nosztalgia „csak
a szépre emlékezik”. Gorlice, Liman ova, Doberdó szóba se kerülhet. Helyet
te a miileni um szirupos operett kuliszszáit mutogatjuk. Egyre kevésbé a négy
esztendő sebeit, vagy Trianont, ahol
törvényszerűen kikötött a monarchia.
S kinek jut eszébe a Don-kanyar felett
keseregni?
A nosztalgia is hovatovább az idő
sebb nemzedék élményanyaga lett,
amelybe nehezen préselhető bele Ady,
vagy József Attila borzongása. Vész
jósló hangjuk leellemetlenül csikordul

agyunkban, akár a zománc a konyha
kövén. Azok a „favoritok”, akik anda
lítani tudnak.
Nos, Kosztolányi bármennyire „an
dalít”, s bármennyire lecsiszolta az ér
des, darabos turáni szavakat, mégsem
elégíti ki' teljes mértékbenjiosztalgiaigényünket. Lehet célzatos igénytelen
ség abban, hogy az Édes Anna, vagy a
Néró, a véres költő, stb. függöny mögé
került, de a költő ezekkel együtt teljes,
egységes. Nem lehet „A doktor bácsit”,
a „színes tinták álmát”, az „Anyuska
régi képét”, vagy éppen az „Ilonát”
leválasztani „Édes Annáról”, esetleg az
„Üllői-úti fákat”, a „Kalauzt” és a töb
bieket Néróról. Egyazon érme két ol
daláról van szó, „fej vagy írás”, szív és
értelem teljes azonossága Kosztolányi.
Én még kortársa lehettem. Éppen
tizenharmadik évemet tapostam, ami
kor a Kerepesi temetőben elhantolták.
Fiatalon, mint sorstársait. Azon keve-,
sek közé tartozott, akik vidéki (Sza
badka) származásuk ellenére a főváros
kőrengetegében találták meg igazán
otthonukat. Az egész várost birtokba
vette, az övé lett. Lakott a Baross utcá-j
ban, a Ferenc körúton, az Üllői,' Bar
tók Béla utakon, a Logodi és Tábor
utcákban. Nemkülönben otthonaivá
lettek a kávéházak, a New York, vagy
a budai oldalon a Hadik, amelyekben
Babits, Karinthy, Bródy, Molnár Fe
renc, Móra, Krúdy, Füst Milán, Tóth
Árpád és a többiek barátságában oldó
dott. Alig érthető Kosztolányi írásmű-

vészete helyszín, vagyis lokális ismeret
nélkül. (Egyes kritikusai, mint pl. Nemeskürthy is kiemelik, hogy a „tár
gyak” költője, a külső vonások, a fény
és árnyék pazar leírója.)
Az Üllői úton, közvetlenül országos
székházunk szomszédságában (22.
szám alatt) lakott. Itt született híres
verse, „Az Üllői-úti fák” című. Én
még emlékszem ezekre a fákra, ame
lyekből már csak mutatóban áll né
hány a klinika előtt, a Szentkirályi és a
Mária utca között. A New York-kávéház hangulata szól ránk „A bús férfi

panaszaiban”, (New York, te kávéház,
ahol oly sokat ültem, stb.) Vagy a Tá
bor utca 12, ahol haláláig lakott. ,És
amelynek környezete szerepel a „Haj
nali részegség”-ben és az Édes Anna
regényes részleteiben.
De nemcsak a főváros lakóházai
nyújtottak otthont a szomorú sorsú
írónak. A Városmajor utcai szanatóri
um éppen úgy, mint Adynak, vagy
Svédország, mint Karinthynak, mert
korunk népbetegsége a rákosodás őt is
megtámadta, s gyógyulást keresett. És
amint napjainkban tehetetlenek va
gyunk a rákkal szemben, mennyivel in
kább voltunk azok fél évszázada. így
történt, hogy 51 éves korában pírba
döntötte őt a kór.
Dénes Zsófia az „Úgy, ahogy volt
és...” című kötetében egy fejezetet
szentel Kosztolányinak, akivel élete so
rán alig találkozott. Ady Párizsából
jövet a „Világ szerkesztőségébe lépve
pillantottam meg Kosztolányit. Épp
rám nézett.. .Désiré. A szerkesztőség
így nevezte műfordítói ötvözéséért...
Az r-et furcsán gurította”.
Én már csak költeményeiben, pró
záiban, hírlapi írásaiban találkoztam
vele, Nem szégyenlem bevallani, volt
idő, amikor a „Kisgyermek panaszai”
kötetét szinte betéve tudtam.. Annyira
hozzám nőtt. Később ez a mélyről fel
szakadó líra teológiává érett, kovácsolódott bennem. Figyeljük meg, mintha
a genezis borongós, lesújtó szavaira vá
laszolna az alábbi sorokban:

Hogyan él az egyház egy milliós kikötővárosban? Megüresedett népegyházi keretek
új tartalommal való kitöltése. Gyülekezeti tagok aktivitása: beszélgetés emberekkel
a hit dolgairól, életük kérdéseiről, szociális helyzetükről. Új fogalom: gyülekezetépí
tés (Gemeindeaufbau).
A gyülekezetépítés kérdéseiről tar tők száma, sokak életében elvesztette
tott konferenciát az NSZK evangélikus jelentőségét az imádság, bibliaolvasás,
egyházainak Missziói Szolgálata Ham házi áhítat. Ebben a helyzetben kettős
kísértés fenyegeti az egyházat. Az egyik
burg mellett - az LVSZ budapesti
a beletörődés, a letargikus elfogadás.
nagygyűlésén kidolgozott missziói
program megvalósítása, továbbfejlesz A másik egy pietista színezetű megol
tése jegyében. A konferencia színhelye dás: egy kis gyülekezeti mag (Kemgea város peremén, Ammersbekben épült meinde) továbbélése, amolyan „igazak
konferenciaközpont, a „Haus am gyülekezetének” kialakítása. A ham
Schüberg” volt. A képen is látható rét
burgi lelkészek egy csoportja egyik utat
és erdő őszi színeiben pompázó, egész sem tartotta helyesnek. Dr. Otto Diehn
séges levegőjű helyen 40 küldött beszél a hamburgi Missziói Szolgálat vezetője
te meg a gyülekezetépítés kérdéseit. Az munkatársaival egy tervezetet dolgo
NSZK tartományi egyházain kívül zott ki az északi városrész számára, s
holland, dán, keletnémet, nyugat-berli ezt később a déliek is átvették. Ezt a
ni és lengyel küldöttek között egyhá tervezetet ismertették a konferencia
zunkat e sorok írója képviselte.
résztvevői előtt és a tervezet működésé
Hamburg - ősi Hanza város - az ről is benyomásokat szerezhettem
NSZK legnagyobb városa. Lakosainak
egyik északi gyülekezetben, Poppenszáma 1,6 millió. 750 km2 területének
büttelben.
közel 10%-a vízfelület - az Elba folyó
A gyülekezetépítés munkáját „téglá
kiszélesedő torkolata, a tenger öbölsze ról téglára” igyekeznek végezni. Abból
rű benyúlása fontos tengeri kikötővé indultak ki, hogy beszélgetni kell az
teszi. Hatalmas a forgalom szárazon és emberekkel. Nem igaz, hogy nincsenek
kérdéseik, problémáik. Lehetőséget
vizen. Európa egyik kapuja, raktárain
fut át sok tengerentúli termék és déli kell adni, hogy megszólaljanak, meg
gyümölcs, mely a szocialista országok nyíljanak és kérdéseikre használható,
érvényes feleletet kapjanak. De kiktől
ba, így hazánkba is érkezik. Hatalmas
kapják a feleletet? Á lelkészek száma
hajójavító dokkjaiban a nyugatiakon
kívül szovjet, közel- és távolkeleti ha nem elegendő ahhoz, hogy mindenki
hez eljussanak. Igen, de vannak min
jók felújítását végzik.
A város jelvénye a Szt. Mihály temp den gyülekezetben olyanok, akik tevé
lom tornya: a „Michel”, - ahogy a kenykedni szeretnének. Tegyék ezt
hamburgiak emlegetik. Egyszerre mu „szakszerűen” és jól. önkéntes jelent
tat az ég felé, a „mennyei haza” felé, de kezőket gyűjtöttek össze, előkészítő
foglalkozásokon vettek részt, mintegy
a tenger felől érkezőknek messziről
másfél évig. Egyrészt megbeszéltek
mutatja az utat a „földi haza” felé.
olyan bibliai textusokat, melyek külö
Többször leégett a torony, jelenlegi
alakját 1786-ban nyerte el. A reformá nösen a mai emberekhez szólnak. Az
után arra tanították őket, hogyan kell
ció hetében tartották a 200. születésnap

a hitről, a hit dolgairól beszélgetni, kér
déseket felfogni, elbírálni és nyitottnak
lenni a másik ember megnyílása előtt.
Végül az imádkozó életük elmélyítése
volt az előkészítő célkitűzése. Ezeknek
a laikusoknak a további munkája az
után az volt, hogy telefonon vagy más
úton meghívtak magukhoz, lakásukra
6-8 személyt, akikkel beszélgetni kezd
tek. Általában 7 héten keresztül egyegy estén jöttek össze ilyen „házi kö
rökben”, azután elbocsátották őket.
Egyesek tovább igényelték, mások el
maradtak. De a feladat az volt, hogy
egy darabig együtt tegyék meg az utat
emberekkel a hit útján. Legyen új kez
det emberek életében! A jelszavuk is ez
volt: új kezdet (Neu anfangen).
Most már - évek múltával - látni
lehet azt, hogy merre-kell tovább foly
tatni az utat. Nem lehet mindig az isko
lapadban ülni. Az emberekkel kapcso
latosan, emberségükben megtartó fel
adataink is vannak. Erősíteni kell a
családi és gyülekezeti struktúrákat, ész
„Ó, a halál.
re kell venni a szociális helyzetből vagy .
M i ismerjük csak, pici gyerekek.
más összetevőkből eredő kallódást, al
Utunkba áll
koholizálást, kábítószerélvezés okát,
s könnyes, pityergő szájunk megremeg.
elmagányosodást és egyéb társadalmi
Ó, a halál.
allergikus pontokat. A beszélgetőknek
A játszótársunk és tréfál velünk...
nem kell evangélizátoroknak lenniök,
de tudni kell egyszerű szavakkal beszél
O ránk tekint.
ni a hitről. Ez valóban „tégláról téglá
M i gyerekek, mi küszködünk vele
ra” történő építkezés. Teológiai kérdé
s játékpuskánkat fogjuk ellene."
sek is felvetődtek, ilyenek pl. a keresztVagy önkéntelenül jut eszembe a sí- ség jelentősége, mit jelent az élet a keresztségben, valamint az is, hogy nem
nai törvénytábla negyedik paragrafusa
csak családi asztalközösség van szá
e sorok zsongása közben:
munkra, hanem az Úr asztala hívogat
egy nagy közösségbe. Az egész tervezet
„...és akkor írnék, mindig, mindig
tulajdonképpen egy hatalmas összekö-.
írnék,
tő ív a keresztség és az úrvacsora kö
kékkel húgomnak, anyámnak
zött. A legfontosabb azonban, hogy a
arannyal:
legjobb tervezet is csak elmélet a Szent
arany-imát írnék az én anyámnak.
lélek nélkül. Ezért pedig imádkozni
Oly boldog lennék. Istenem, de
kell!
boldog.
Az egyház nem csukhatja be szemét,
Kiszínezném vele a világot."
nem foghatja be fülét korának kihívá
(Mostan színes tintákról álmodom.)
sai előtt. Felelni kell, tenni kell. Ez a
Számomra „A kisgyermek panaszai” cselekvés különböző társadalmi körül
mindenkor egy középkori szárnyasol mények között más és más lehet - erről
tárt idéztek. A színek, a formák vala győződhettünk meg a külföldi résztve
miképpen egy másik világba röpítik' lel vők beszámolói nyom án-, de az embe
künket. Kosztolányit újra fel kell fe rekkel beszélgetni kell, segíteni kell
megtartásában,
deznünk. De mielőtt a Santa Maria őket emberségük
hajóhídjára lépnénk, ki kell ásnunk őt együtt kell velük megtenni a hit útjá
a nosztalgia által reá rakódott rétegek nak egy darabját, lépéseikét segítve,
alól. Aztán fel a vitorlákkal, s neki az közösen kell tenni azért, hogy lelkészek
ismeretlen óceánnak, hogy kiköthes és laikusok Jézus missziói parancsát
teljesítsük.
sünk a költészete új világában.
Rédey Pál
Tóth-Szöílős Mihály

ünnepségeit; Európa számos városá
nak torony-fúvósai adtak naponta to
ronyzenét az erkélyről. Mi is hivatalo
sak voltunk a születésnapi ünnepségre.
A nagy világváros egyházi helyzete
olyan, mint általában egy hatalmas vi
lágvárosé. A népegyházi forma felbom
lóban van, sokan „hivatalosan” is ki
térnek az egyházból, mások bejelentés
nélkül „lélekben" szakadtak el, kb.
minden második ember él egyházon
kívül. Leesett az istentiszteletet látoga-

